VERÃO 2021
12 JUL → 3 SET
Receção → 08:30h / 09:00h
Entrega → 17:30h / 18:00h
Atividades → 09:00h às 17:30h
Plano de Atividades
12/07 – 16/07
02/08 – 06/08
23/08 – 27/08

SEMANAS

Aventura

Licença IPDJ - N.° 140/DRN

Distribuição das Atividades por Polo

2.a FEIRA

3.a FEIRA

4.a FEIRA

5.A FEIRA

6.A FEIRA

Ténis
•
Jogos
Tradicionais

Desportos
Aventura

Praia

Escalada

Surf

Voleibol
•
Trabalhos
Manuais

Bicicletas,
Trotinetas,
Skates

Parque
da cidade

Xadrez
•
Badminton

Rugby

12 julho → 3 setembro
Complexo Desportivo Monte Aventino
12 → 30 julho
Parque Desportivo de Ramalde/INATEL
Pavilhão Pêro Vaz de Caminha
12 julho → 27 agosto
Pavilhão Infante de Sagres • Pavilhão Irene de Lisboa
Pavilhão do Viso
Este ano, a Missão Férias@Porto, estabeleceu uma parceria com a Associação de Desporto Adaptado
do Porto (ADADA), para possibilitar a inscrição de 48 crianças/jovens com Necessidades Educativas
Especiais integrando-os nas turmas já existentes.

19/07 – 23/07
09/08 – 13/08
30/08 – 03/09

SEMANAS

Fantasia

2.a FEIRA

3.a FEIRA

4.a FEIRA

5.A FEIRA

6.A FEIRA

Parque
Diversões
indoor

Cinema

Praia

Skate
•
Tiro com Arco

Minigolfe

Basquetebol

Jogos PréDesportivos

Parque
da cidade

Magia

Ultimate
Frisbee
•
Andebol

SEMANAS

26/07 - 30/07
16/08 - 20/08

Descoberta

2.a FEIRA

3.a FEIRA

4.a FEIRA

5.A FEIRA

6.A FEIRA

Zoo

Visitas a
Museus

Praia

Esgrima
•
Ginástica

Atletismo

Science4kids
•
Desportos
de Combate

Dança
•
Futebol

Parque
da cidade

Robótica
•
Programação

Boccia e
Goalbal

As atividades apresentadas são passíveis de alteração - sem aviso prévio
e sem prejuízo para os participantes - caso se justifique, por necessidade
de ajustes de programação.
O programa apresentado é o esboço geral de atividades. O programa
detalhado de cada semana, será entregue na segunda-feira (respetiva)
a cada Encarregado de Educação.
Às segundas-feiras, os alunos dos polos Infante Sagres, Viso e Parque
Desportivo de Ramalde/INATEL têm atividades aquáticas.

Estas crianças/jovens terão acompanhamento especializado e realizarão as atividades habituais e
atividades adaptadas num processo que queremos o mais inclusivo possível. O primeiro contacto
deverá ser efetuado junto da ADADA que, através de questionário específico, irá avaliar as melhores
soluções tendo em conta a especificidade de cada um. Assim a inscrição destas crianças, deverá ser
efetuada através do contacto: 225 303 043.
ACONSELHAMOS
O uso diário de protetor solar, boné, equipamento
fresco e adequado para a prática de exercício
físico, agasalho e mochila.
Devem trazer lanche (manhã e tarde). Em alguns
polos, está prevista a realização de atividades
aquáticas à segunda-feira. No dias em que
decorram, estas implicam equipamento de água:
touca, chinelos, fato de banho e toalha.

• os pedidos respeitem as faixas etárias
(máximo 1 ano de diferença);
• os pedidos sejam 2 (no máximo). Não serão
considerados os grupos frequentados pelas
crianças e jovens em semanas anteriores.
ALTERAÇÕES E CANCELAMENTOS
DE INSCRIÇÕES

As refeições serão realizadas em cantinas
1. Em caso de desistência, através de
das Escolas do Porto. Exceção: quarta-feira comunicação dos pais ou representantes
dia de piquenique totalmente fornecido pela
legais, haverá direito à restituição nos seguintes
organização. O(a)s aluno(a)s deverão trazer
termos:
lanche diário para a manhã e tarde.
a)
Os cancelamentos de inscrição efetuados nos
A organização disponibiliza duas garrafas de
primeiros 3 dias seguintes (inclusive), a contar
água por dia. A Missão Férias@Porto contará
da data da inscrição realizada, dão lugar ao
este ano com 6 pólos de atividade: Complexo
reembolso do montante pago, implicando,
Desportivo do Monte Aventino, Pavilhão Irene
contudo, o pagamento de uma taxa de
Lisboa, Pavilhão Pêro Vaz de Caminha, Pavilhão
cancelamento no valor de 25,00€/semana
Infante Sagres, Parque Desportivo de Ramalde/
cancelada.
INATEL e Pavilhão do Viso (o polo do Pêro Vaz
de Caminha e o Parque Desportivo de Ramalde
b) Decorridos os 3 dias após a inscrição, há lugar
só funcionará no mês de julho). O programa será
ao reembolso do montante pago, implicando,
igual em ambos os pólos.
contudo, o pagamento de uma taxa de
No ato de inscrição poderá optar por um
cancelamento no valor de 40,00€/semana
destes seis locais para as atividades semanais
cancelada, desde que a desistência seja
do seu educando (mediante a existência de
comunicada até 15 dias úteis antes do início
vagas) - a entrega e receção diárias ocorrerão
da semana da atividade inscrita.
obrigatóriamente no pólo selecionado no ato de
2.	Para as comunicações de desistência
inscrição.						
efetuadas após o prazo mencionado na
alínea b) do n.o anterior, ou perante a não
INSCRIÇÕES
comparência na atividade, não há lugar
As inscrições serão feitas apenas por e-mail
a qualquer reembolso do montante de
(inscricaomissaoferias@agoraporto.pt).
inscrição pago.
Não garantimos que participantes familiares,
3. 	Em casos excecionais, devidamente
amigos ou conhecidos fiquem na mesma equipa/
fundamentados e comprovados pelo
grupo pedagógico. Contudo, neste contexto e
caso seja possível, cumprir-se-á o desejo que
participante/representante legal, os prazos
seja transmitido à organização (via ficha de
e condições mencionados nos n.os anteriores
inscrição ou via endereço eletrónico) sempre que:
poderão não ser aplicáveis, por decisão do
Coordenador da iniciativa, após ponderação
• os dados estejam totalmente e corretamente
preenchidos;
da admissibilidade dos motivos invocados.

