Campos de Férias de Verão na Quinta’13 | O Caracol
Os Campos de Férias de Verão na Quinta | O Caracol da APCC irão decorrer de 24
de junho a 26 de julho e de 2 a 6 de setembro, na Quinta da Conraria, em Coimbra.
Tema | Quinta a brincar [subtema - brincar com sentido]
Programa de atividades | Atelier de culinária, agricultura, equitação, artes plásticas,
jogos de cooperação, jogos de desportivos e/ou outras atividades a programar.
Condições de funcionamento | Terá um máximo de 60 e um mínimo de 20 crianças
por semana, com idades compreendidas entre 6 e os 12 anos (nascidos entre 2001 e 2007
durante o campo de férias).
Se estas condições não se verificarem, os Campos de Férias não funcionarão.
Preçário | 80€ por semana - entrega na Quinta da Conraria.
(inclui seguro de acidentes pessoais e refeições - suplemento da manhã,
almoço, lanche)
Nota_ A semana de 1 a 5 de julho terá o valor de 64€.
| Desconto de 10% para 2 ou mais irmãos.
| Desconto de 10% para 2 ou mais semanas.
Horário | Quinta da Conraria - de 2ª a 6ª feira das 8h30 às 18h.
Inscrições deverão ser feitas na:
APCC (Centro de Paralisia)
R. Garcia de Orta
Vale das Flores
3030–188 COIMBRA
Tel _ 239 79 21 20
Fax _ 239 79 21 29

Quinta da Conraria
Conraria
3040–714 CASTELO VIEGAS
Tel _ 239 802 820
Fax _ 239 802 829

E-mail | quinta.pedagogica@apc-coimbra.org.pt
Nota_ A data limite de inscrição é até 4ªf da semana anterior ao início das atividades
da semana pretendida.
Responsáveis_ Prof.ª Norberta Canha e João Duarte
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Campos de Férias de Verão na Quinta’13
| O Caracol
24 de junho a 26 de julho
e de 2 a 6 de setembro

Quinta da Conraria

PROGRAMA
provisório

MANHÃ
2ª FEIRA

As atividades
desenvolver-se-ão à
volta do tema
“Quinta a brincar” e
subtema
“brincar com sentido”.
As atividades
propostas estão
sujeitas a alterações.

3ª FEIRA

Início das atividades
Jogos de apresentação

TARDE
A passo, a trote, a galope
Preparação do
tema semanal

Gulodices e lambarices
Laboratório de som
sementinha@cresce

4ª FEIRA

Saída para exterior

Jogos de cooperação

5ª FEIRA

Jogos desportivos
em
relva sintética

A passo, a trote, a galope

Apresentação do
tema semanal

6ª FEIRA

Jogos desportivos
Encerramento das
atividades
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