Freguesia

Pontinha
Famões
Programa “As minhas Férias de Verão 2016”

INFORMAÇÕES CHAVE

Destinatários –

Crianças/jovens dos 6 aos 14 anos, com pais ou encarregados de
educação recenseados na Freguesia de Pontinha e Famões.

Atividades –

Ocupação de tempos livres na praia, no campo e em instalações
adequadas para atividades lúdicas da infância e juventude.

Datas –

O programa realiza-se em três turnos:
13 a 17 de junho • 20 a 24 de junho • 27 de junho a 1 de julho.
(Cada criança/jovem só pode inscrever-se num turno, podendo ficar
em lista de espera para integrar vagas que eventualmente surjam
noutros turnos).

Pré-inscrição –

Até 10 de maio (inclusive), na sede da Junta de Freguesia (Pontinha)
ou delegação (Famões), através de ficha própria também disponível
em www.jf-pontinhafamoes.pt. As fichas devidamente preenchidas
podem também ser enviadas para isabel.sa@jf-pontinhafamoes.pt,
teresa.pires@jf-pontinhafamoes.pt.
MUITO IMPORTANTE: As fichas de pré-inscrição têm de ser
acompanhadas por declaração do escalão de abono de família
passada pela Segurança Social.

Preços por turno – Criança/jovem com 1.º Escalão de abono de família – 30 euros.
Criança/jovem com 2.º Escalão de abono de família – 50 euros.
Criança/jovem com 3.º Escalão de abono de família – 70 euros.
Criança/jovem dos restantes escalões – 115 euros.
(Estes valores podem ser pagos em duas prestações e incluem:
Transporte de e para a Pontinha ou Famões; Lanche da manhã,
almoço e lanche da tarde; Seguro de acidentes pessoais; Assistência
em caso de acidente; Programa educativo e atividades;
Enquadramento pedagógico por animadores com formação na área).
Horários –

As atividades diárias decorrem das 8h00 às 17h00.

VEJA A INFORMAÇÃO COMPLETA EM
www.jf-pontinhafamoes.pt
Mais informações consultar :
geral@jf-pontinhafamoes.pt, www.jf-pontinhafamoes.pt ou Tel.: 214 787 280
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As Minhas Férias de Verão 2016
Ficha de inscrição nº ___
1ª semana- 13 a 17 de junho
2ª semana- 20 a 24 de junho
3ª semana- 27 de junho a 1 de julho

Dados referentes à criança / jovem
Nome (completo)
Tem algum problema de saúde relevante para as atividades a realizar?

Tem algum tipo de alergia?

Sim

Não

Sim

Não

Em caso afirmativo, especifique:
Existem algumas restrições alimentares?
Em caso afirmativo, especifique:

Declaro que autorizo que o meu educando se desloque sozinho para casa:

Sim ____

Não ____

A criança pode ser entregue a:
Nome _______________________________Grau de parentesco____________Contacto _____________
BI ou cartão de cidadão nº____________________

No decorrer das acções a desenvolver com o(a) vosso(a) educando(a), irão ser tiradas fotografias
as quais poderam ser usadas em publicações da Junta de Freguesia.
Termo de responsabilidade

Declaro para todos os efeitos que me responsabilizo pelas declarações prestadas e que autorizo
o(a) meu(minha) educando(a) ____________________________________ a participar no
Programa " As Minhas Ferias de Verão 2016" nas condições que me foram apresentadas.

Assinatura de um dos pais ou tutor
Preencher pelos serviços
Anexar Fotocópia de :
Criança
Pais ou tutor
BI ou cartão de cidadão ….……...……….....
BI ou cartão de cidadão….…
Cartão de Utente …...……..……
Cartão de Eleitor ……………..…….…....….
Nº Contibuinte …………….….…..…….……
Declaração de escalão de abono de familia:

1º escalão
2º escalão
Pago em

1ª Prestação
2ª Prestação

30 €
50 €

3º escalão
restantes
Nº recibo

70 €
115 €
Rubrica funcionária(o)

Freguesia

Pontinha
Famões
Programa “As minhas Férias de Verão 2016”
Introdução
A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Pontinha e Famões organiza, de 13 de junho a
1 de julho, o Programa “As Minhas Férias de Verão 2016”, cujos destinatários são crianças e jovens
residentes na Freguesia com idades entre os 6 e os 14 anos.
No presente ano o programa será desenvolvido através de uma parceria entre a Junta de
Freguesia da União das Freguesias de Pontinha e Famões e a UPAJE – União Para a Ação
Cultural e Juvenil Educativa, que é uma associação juvenil sem fins lucrativos, inscrita no Registo
Nacional de Educação Popular desde 1978 e registada no Registo Nacional do Associativismo
Jovem.
O estatuto de pessoa coletiva de utilidade pública foi reconhecido à UPAJE em 25 de março de
1995, sendo associada do Conselho Nacional de Juventude, onde tem contribuído de forma ativa e
participativa.
A sua missão passa pela valorização dos tempos livres enquanto contributo para o desenvolvimento
individual e social de uma forma educativa e cultural. Os processos de educação não formal a que
recorre assentam em valores de desenvolvimento (individual e social da população a que se dirige),
educação, confiança (todo o corpo pedagógico da UPAJE recebe formação especializada na área
que dinamizará), conhecimento e qualidade.
O âmbito da sua intervenção engloba campos de férias (abertos, fechados, itinerantes e temáticos),
ATL, intercâmbios juvenis, formação de iniciação e organização de animação juvenil e sénior,
desenvolvimento de projetos de longa duração na área da prevenção da exclusão social e
programas dirigidos à população sénior.
Objetivos
O Programa “As Minhas Férias de Verão 2016” destina-se a promover atividades de ocupação de
tempos livres destinadas às crianças e aos jovens acima referidos, tendo como finalidades:
Contribuir para o desenvolvimento integral dos participantes, de forma a prevenir eventuais
situações de risco;
Promover o desenvolvimento de competências pessoais, visando fornecer aos participantes um
reportório de comportamentos e estratégias de socialização, bem como dotá-los de instrumentos
que lhes permitam lidar com situações do quotidiano e com o exercício pleno de cidadania;
Contribuir para a promoção de hábitos de vida saudáveis, proporcionando momentos de lazer e
divertimento, estimulando a atividade física, a relação e respeito pelo meio ambiente, bem como
facultar o conhecimento de locais de interesse.
Duração
O Programa “As Minhas Férias de Verão 2016” realiza-se entre 13 de junho a 1 de julho, sendo
repartido por três turnos de 5 dias cada, das 08h00 às 17h00.
1º Turno – 13 a 17 de junho; 2º Turno - 20 a 24 de junho; 3º Turno – 24 de junho a 1 de julho
Mais informações consultar :
geral@jf-pontinhafamoes.pt, www.jf-pontinhafamoes.pt ou Tel.: 214 787 280
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Atividades
A iniciativa “As Minhas Férias de Verão 2016” realizar-se-á conforme a informação seguinte:

SEMANA DE 13 A 17 DE JUNHO

MOVIE CAMP
3…2…1… Ação!
Este será o mote para uma semana onde as verdadeiras
estrelas do cinema chegam à UPAJE! Durante a semana
os participantes terão oportunidade de ser verdadeiros
realizadores e verdadeiros atores, vestindo a pele de
algumas das personagens mais carismáticas do mundo do
cinema e da televisão. Todos os jogos e atividades serão
adaptados ao tema, bem como todo o ambiente do Campo
e a caraterização dos próprios animadores.

DIA

MANHÃ

TARDE

SEGUNDA
13 DE JUNHO

Receção dos Atores
(dinâmicas de
apresentação na praia)

Guerra das Estrelas
(atividade de estratégia no Parque dos
Índios)

TERÇA
14 DE JUNHO

Hunger Games
(Aventura na Praia –
Jogos sem Fronteiras)

Visita ao Museu da Marioneta

QUARTA
15 DE JUNHO

Splash
(Seringo Ball na praia)

Master Chef
(Workshop de Culinária)
Step Up
(Workshop de Dança)

QUINTA
16 DE JUNHO

Os Mercenários
(Quinta da Fonte Santa
em Caneças – Team
Challenge)

Os Mercenários II
(Quinta da Fonte Santa em Caneças)

SEXTA
17 DE JUNHO

Filmagem de Vines
(preparação da gala de
óscares)

Gala de Óscares
(Festa Final do Campo)

Mais informações consultar :
geral@jf-pontinhafamoes.pt, www.jf-pontinhafamoes.pt ou Tel.: 214 787 280
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SEMANA DE 20 A 24 DE JUNHO

COLOUR CAMP
Uma explosão de cores e alegria

vai invadir a semana
Os animadores estarão caraterizados de
personagens coloridas e todo o ambiente será
adaptado a esta temática
Todos os jogos serão adaptados a esta temática
das cores, usando, para tal, diversos elementos,
como figurinos, acessórios, tintas, pó colorido, entre
outros.

DIA

MANHÃ

TARDE

SEGUNDA
20 DE JUNHO

Caça à Cor
(Receção dos
Participantes, Divisão de
Equipas)

Assalto às Cores
(Atividade de Estratégia no Parque dos
Índios)

TERÇA
21 DE JUNHO

Cores sem Fronteiras
(Atividade na praia)

Take a Selfie
(Atividade na Quinta Pedagógicas dos
Olivais)

QUARTA
22 DE JUNHO

Gincana Aquática
(Atividade na Praia)

Atelier das Cores
(Expressão Plástica – preparação da
festa)

QUINTA
23 DE JUNHO

Quinta da Fonte Santa em
Caneças

Quinta da Fonte Santa em Caneças

SEXTA
24 DE JUNHO

Party and Company
(Atividade na praia)

Holi Party
(Festa Final do Campo)

Mais informações consultar :
geral@jf-pontinhafamoes.pt, www.jf-pontinhafamoes.pt ou Tel.: 214 787 280
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SEMANA DE 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO

OS PIRATAS DA UPAJE
Uma grande aventura à volta do Mundo espera os
participantes desta semana

No início os participantes irão entrar numa aventura em
que passarão a ser piratas e terão o seu Capitão! O
desafio é conquistar o maior número de territórios
durante esta semana.
Que a aventure comece!

DIA

MANHÃ

TARDE

SEGUNDA
27 DE JUNHO

Caça ao Capitão
(receção dos piratas e
divisão de equipas - praia)

Pirate Treasure
(Caça ao tesouro no Parque dos
Índios)

TERÇA
28 DE JUNHO

Peter Pan
(atividade na praia)

Capture the Pirate Flag
(jogo de estratégia – Jardins de
Belém)
Museu da Eletricidade

QUARTA
29 DE JUNHO

Quinta da Fonte Santa em
Caneças

Quinta da Fonte Santa em Caneças

QUINTA
30 DE JUNHO

Os Piratas das Caraíbas
(atividade na praia – jogos
sem fronteiras)

Movie Time
(sessão de cinema – filme
relacionado com a temática)
Workshop Expressão Plástica
(preparação de um Pirate Photo
Boot)

SEXTA
01 DE JULHO

Barba Negra!
(jogo de estratégia na praia)

Funny Bubbles
Festa Final Temática

Mais informações consultar :
geral@jf-pontinhafamoes.pt, www.jf-pontinhafamoes.pt ou Tel.: 214 787 280
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Planeamento e Organização
As atividades a realizar são delineadas pelos técnicos da UPAJE após aprovação da Junta de
Freguesia da União das Freguesias de Pontinha e de Famões.
As crianças e os jovens são acompanhados por monitores da UPAJE devidamente qualificados,
que asseguram o bom funcionamento diário das atividades, a segurança e o bem-estar dos
participantes.
Grupo Alvo
Como referido, a população alvo do Programa “As Minhas Férias de Verão” são crianças e jovens
da Freguesia com idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos;
Para efeitos do cumprimento dos limites supramencionados, é considerada a idade da criança e
jovem à data do início do turno em que a mesma irá participar;
São consideradas crianças e jovens da União das Freguesias de Pontinha e Famões as que
descendam no primeiro grau da linha reta de cidadãos recenseados nesta União de Freguesias, ou
que tenham em relação a estes um vínculo de adoção ou de apadrinhamento civil;
Após inscrição das crianças e jovens e em face de vagas sobrantes, podem participar crianças e
jovens descendentes do segundo grau na linha reta de cidadãos recenseados na União das
Freguesias de Pontinha e Famões ou, caso ainda restem vagas após integração destes,
descendentes no primeiro grau na linha reta de cidadãos que comprovem exercer atividade
profissional nesta União das Freguesias;
Pré-Reserva
A pré-reserva deverá ser feita até dia 10 de maio, através de uma ficha de pré-inscrição fornecida
pela Junta de Freguesia da União das Freguesias de Pontinha e Famões, disponível na sede e na
delegação, assim como no site www.jf-pontinhafamoes.pt.
As fichas de inscrição devem ser totalmente preenchidas e assinados pelos representantes legais
das respetivas crianças ou jovens, e ser acompanhadas do seguinte documento:
•

Declaração de escalão de abono de família passado pela Segurança Social,
As fichas de inscrição devem ser entregues nos seguintes locais:
Sede: Av. 25 de Abril, nº 22 A, 1675-181 Pontinha
Delegação: Praceta 25 de Agosto, nº 8 B, Quinta das Pretas, 1685-923 Famões
ou, através dos seguinte endereços eletrónicos:
isabel.sa@jf-pontinhafamoes.pt
teresa.pires@jf-pontinhafamoes.pt

Condição para a realização da iniciativa
A iniciativa só se realiza se tiver o número suficiente de crianças/jovens, conforme articulado com
a UPAJE.
Mais informações consultar :
geral@jf-pontinhafamoes.pt, www.jf-pontinhafamoes.pt ou Tel.: 214 787 280
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Inscrição definitiva
A inscrição definitiva das crianças e jovens deve de ser efetuada em formulário próprio na sede da
Junta de Freguesia da União das Freguesias de Pontinha e Famões, sita na Av.ª 25 de Abril, nº 22
A, Pontinha. O formulário também estará disponível no site da Junta de Freguesia da União das
Freguesias de Pontinha e Famões (www.jf-pontinhafamoes.pt);
De forma a abranger o maior número de destinatários, prevê-se que cada criança ou jovem participe
apenas num turno por ano. No entanto, pode participar em mais de um turno se existirem vagas,
devendo para tal ficar inscrito numa lista de espera para esse efeito.
As inscrições estão limitadas ao número de vagas existentes;
As fichas de inscrição devem ser totalmente preenchidas e assinadas pelos representantes legais
das respetivas crianças ou jovens;
No ato da inscrição deve ser efetuado o pagamento na totalidade ou a 1ª prestação, contra entrega
de recibo;
Deverão ser apresentados os seguintes documentos da criança ou jovem:
•
•

Cartão de identificação
Cartão de saúde

Em casos especiais de saúde, deverão os representantes legais apresentar relatório clínico e
medicação com a respetiva prescrição médica da criança ou jovem, sob pena de exclusão.
Documentos dos representantes legais que devem ser apresentados
Bilhete de identidade, cartão de contribuinte, cartão de eleitor ou cartão de cidadão, contactos
telefónicos sempre atualizados e disponíveis (encarregados de educação, pais e familiares
próximos);
Preços por turno consoante o escalão
1º Escalão - 30€ / turno
2º escalão - 50€ / turno
3º escalão - 70€ / turno
Restantes – 115€ / turno (engloba todas as outras situações não previstas anteriormente)
Os valores supramencionados podem ser pagos em duas prestações.

Mais informações consultar :
geral@jf-pontinhafamoes.pt, www.jf-pontinhafamoes.pt ou Tel.: 214 787 280
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Pagamento em prestações
1º Escalão
1ª Prestação no valor de € 15,00 paga no ato da inscrição (de 16 a 20 de maio)
2ª Prestação no valor de € 15,00 paga entre 30 de maio e 3 de junho
2º Escalão
1ª Prestação no valor de € 25,00, paga no ato da inscrição (de 16 a 20 de maio)
2ª Prestação no valor de € 25,00, paga entre 30 de maio e 3 de junho
3º Escalão
1ª Prestação no valor de € 35,00, paga no ato da inscrição (de 16 a 20 de maio)
2ª Prestação no valor de € 35,00, paga entre o dia 30 de maio e 3 de junho
Outros
1ª Prestação no valor de € 57,50, paga no ato da inscrição (de 16 a 20 de maio)
2ª Prestação no valor de € 57,50, paga entre o dia 30 de maio e 3 de junho

Os valores incluem:
Transporte
Alimentação (lanche da manhã, almoço e lanche da tarde)
Seguro de acidentes pessoais
Assistência em caso de acidente
Programa educativo e atividades
Enquadramento pedagógico por animadores com formação na área
Horários
Famões
Início às 08h00 - Junto à Delegação de Famões, Praceta 25 de Agosto nº 8 B, Quinta das Pretas
Término às 17h00 - Junto à Delegação de Famões, Praceta 25 de Agosto nº 8 B, Quinta das Pretas
Pontinha
Início às 08h15m - Praça Dr. Hermínio Estrela, Pontinha
Término às 16h45m - Sede da Junta de Freguesia, Av. 25 de Abril, nº 22 A

Mais informações consultar :
geral@jf-pontinhafamoes.pt, www.jf-pontinhafamoes.pt ou Tel.: 214 787 280
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Equipamento necessário diariamente
Cada criança/jovem deve fazer-se acompanhar de uma garrafa de água, protetor solar, roupa
confortável adequada às atividades diárias, boné, ténis, chinelos, toalha e fato de banho.
Faltas / Desistências
Ao fim de 3 dias de falta seguidos, sem justificação ou apresentação de atestado médico na Junta
de Freguesia da União das Freguesias de Pontinha e Famões, a inscrição será automaticamente
anulada.
A desistência, falta ou desmarcação da semana a frequentar não dá direito ao reembolso ou
compensação do valor pago.
Recomendações
Ter em atenção a importância do pequeno-almoço, uma vez que o momento de alimentação está
apenas programado para o meio da manhã.
É essencial o cumprimento dos horários estabelecidos para o bom funcionamento das
atividades programadas, havendo lugar a uma tolerância máxima de espera de 5 minutos,
por parte da entidade organizadora.
As crianças e jovens não deverão levar objetos pessoais e/ou de valores que se considerem
desnecessários para as atividades a desenvolver.
Notas finais
A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Pontinha e Famões e a UPAJE não se
responsabilizam pela perda de objetos ou bens por parte das crianças e jovens.
As crianças e jovens deverão respeitar todas as indicações dadas pelos monitores.
No ato da inscrição será entregue aos representantes legais um guia/programa das atividades
agendadas para cada turno.

Pontinha 2 de maio de 2016
A Presidente

__________________________
Corália Rodrigues

Mais informações consultar :
geral@jf-pontinhafamoes.pt, www.jf-pontinhafamoes.pt ou Tel.: 214 787 280
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