Actividades de Férias Roda Viva - ATL de Praia e/ou Campo - Verão 2020

Férias inesquecíveis numa verdadeira Roda Viva de Actividades!

Nota Prévia à realização das FÉRIAS RODA VIVA no VERÃO COVID
Apesar de irmos atravessar um período de férias condicionado pela pandemia do Covid 19, uma
vez confirmada oficialmente a possibilidade de realização das actividades de férias para crianças
e jovens, a Roda Viva confirma a sua disponibilidade para as realizar.
Porque sabemos que há pais que continuam ou vão voltar ao trabalho presencial e procuram
deixar os filhos em segurança e porque há crianças que precisam mesmo de dar largas à sua
energia, depois de tanto tempo de confinamento, que tem a segurança como uma das suas
prioridades, não só em relação aos Participantes, como aos seus Monitores e Colaboradores, está
disponível para organizar actividades de verão. Estas actividades serão planeadas em moldes
diferentes dos habituais, seguindo as normas e recomendações oficiais que vierem a ser definidas.
Nestas circunstâncias extraordinárias, a Roda Viva tem de contar com a colaboração
extraordinária de todos os Pais e Responsáveis no cumprimento do prazo de inscrição, em qualquer
das semanas de Julho ou Agosto, para que as medidas extraordinárias de higiene e segurança
possam ser implementadas atempadamente, sob pena de não se reunirem as condições que
viabilizem a realização das actividades.
ATL DE FÉRIAS DE PRAIA E/OU CAMPO
Local: Espaços Roda Viva - Restelo e Pr. Grande
Datas: Semanas de 5 dias úteis entre 06 de Julho e 04 de Setembro
Horário: 8:15 às 18:00
Ponto de Encontro: Espaço Roda Viva – Restelo
PRAZO de INSCRIÇÃO para qualquer das semanas de Julho, Agodto ou Setembro: 21 de JUNHO Actividades: Serão escolhidas actividades que se complementem de forma equilibrada nas suas
vertentes lúdica, cultural e criativa, contribuindo para o desenvolvimento físico, o enriquecimento
cultural e cognitivo e a sociabilização dos Participantes, proporcionando-lhes dias de férias felizes,
saudáveis e seguros.
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Neste Verão, os programas não podem deixar de se focar nos temas mais badalados da
actualidade: sustentabilidade e vida saudável, tentando enraizar hábitos de boas práticas de uma
forma bem divertida, criativa e original.
1ª, 3ª, 5ª, 7ª e 9ª semanas - Uma semana de 3 S’s: Saudável, Sustentável e sem Sobras
Porque os bons hábitos se adquirem praticando, os jogos, passeios e outras atividades estarão
focadas nestes 3 S’s.
2ª, 4ª, 6ª, 8ª e 10ª Semanas - Uma semana de 3 R’s: Recriar, Reutilizar e Reusar
Porque da reciclagem já muito se falou, nas actividades iremos descobrir como utilizar e dar uma
nova vida a materiais que de outra forma seriam lixo.
As actividades realizam-se preferencialmente ao ar livre, em parques próximos do Espaço Roda
Viva-Restelo, que permitam deslocações a pé, ou no Espaço Roda Viva-Praia Grande.
Algumas manhãs poderão ser passadas na praia, sobretudo para a prática de Surf ou Body Board
(sujeito a confirmação).
Excepcionalmente, neste Verão não serão realizadas actividades em espaços de terceiros, como o
Bounce e outras actividades radicais.
Os programas detalhados de cada semana serão elaborados conforme o número de inscrições e
as idades dos Participantes inscritos.
Condições de participação
Valores:
• Semana: 170€

•

Quinzena: 315€
Notas:
- Os preços incluem actividades, acompanhamento permanente, transporte para actividades,
seguro e IVA às taxas legais em vigor.
- O preço não inclui transporte de ida e volta para o Ponto de Encontro que deve ser garantido
pelos responsáveis.
Descontos:
- 10% a partir do 2º filho, Cliente frequente, E&O, Pumpkin e outros Parceiros.
- 12% para associados da APFN.
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Condições de Pagamento
40% aquando da inscrição;
60% restante, na 2ª fª anterior à semana da Actividade de Férias;
Enviar por e-mail comprovativos das transferências efetuadas para o IBAN: PT50 0007 0013 0038 5470
0045 4 indicando sempre o nome do Participante.
Condições Gerais
• Nº mínimo de participantes por semana: 18
• Idades: 6 aos 14 anos
• Acompanhamento: 1 Coordenador Geral, 1 Monitor para cada grupo de 5 a 7 Participantes
e 1 ou 2 Ajudantes
• Equipamento: Pulseira, T-shirt e boné identificadores do Roda Viva
• Alimentação: Trazida de casa ou fornecida pelo catering, por 30€(semana)
• Transporte, se necessário: Autocarros alugados para o efeito com bancos elevatórios
• Seguro: Seguro de Acidentes Pessoais–Grupo, mediante listagem enviada ao corrector, com
a antecedência mínima de 2 dias úteis
• Documentos necessários: Ficha de Inscrição e fotocópia do Seguro de Saúde (caso exista)
Outro ou outros documentos que possam vir a ser exigidos em virtude da pandemia.

Amar os Filhos também é saber confiá-los a boas mãos!
Confiem-nos à Roda Viva!
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