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Porto, 13 de junho de 2016 

 

Exmº(ª)  Senhor(a) Encarregado(a) de Educação 

 

ASSUNTO: PROGRAMA DE VERÃO 2016 

 

Dando continuidade ao que em anos anteriores se concretizou e para responder às necessidades globais 

das crianças, o Colégio vai iniciar, no próximo dia 27 de junho, o habitual Programa de Verão, com idas à praia 

durante a manhã e atividades durante a tarde. Tal como no passado ano, ao Colégio estão associados um 

conjunto de monitores externos que criarão toda a dinâmica das manhãs e tardes. 

O programa prolongar-se-á por três semanas, mantendo-se como destino da manhã a praia de Francelos. 

O programa é o seguinte: 

Semana de 27 de junho a 1 de julho 

 
2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira 

Manhã Crazy Games Jogos Tradicionais Olímpico Workshops Surf 

Tarde Crazy Games Jogos Tradicionais Olímpico Insufláveis Exp. Dramática 

Semana de 4 a 8 de julho 

 
2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira 

Manhã Workshops Exp. Dramática Multidesporto Construções na areia Water Wars 

Tarde Multi Disco Exp. Dramática Multidesporto Ciência Divertida Water Wars 

Semana de 11 a 15 de julho 

 
2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira 

Manhã Jogos Tradicionais Crazy Games Olímpico Construções na Areia Surf 

Tarde Jogos Tradicionais Crazy Games Olímpico Workshops Exp. Dramática 

 

Entretanto, para organizar o programa, agradecia que, até ao próximo dia 22 de junho, informasse se está 

interessado(a) que o(a) seu(sua) educando(a) participe nesta iniciativa preenchendo o formulário. Após esta 

data, a participação das crianças dependerá da existência de vagas. 

O preço estabelecido é de 55,00 € por semana. Alternativamente, para os interessados em realizar 

apenas as atividades que decorrem durante a tarde, no Colégio, o valor é de 35,00 € por semana. 

Se pretender inscrever o seu educando deverá efetuá-lo usando o seguinte formulário. 

Esta despesa será cobrada após marcação e não poderá ser revertida. 

 Apresento os meus cordiais cumprimentos,  

  

 Direção 

https://docs.google.com/forms/d/174qjpW4y4MgvwXrMz16SwA2LsdFsQ-ylT72uKLT3M60/viewform

