
 

                  

 
 

 
 
 
 

Férias Desportivas Verão 2021 
Programa de ocupação tempos livres – Câmara Municipal de Évora 

 
O que é? 
É um programa de ocupação de tempos livres que visa apoiar as famílias eborenses no período de férias de Verão, 
ao nível da ocupação do tempo livre das crianças e mediante a dinamização de atividades lúdico - pedagógicas e 
desportivas. 
 
A quem se dirige? 
O Programa é dirigido a todas as crianças do Concelho de Évora, com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos.  
 
Quais os horários de realização do programa? 

 
De segunda a sexta-feira*   
 

Das 08H30 às 09H30 – horário exclusivo de entrada; 
Das 09H30 às 16h30 – horário das atividades; 
Das 16H30 às 17H30 - horário de saída 

* Se por algum motivo o horário não poder ser cumprido, os encarregados de educação devem comunicar aos mo-
nitores pessoalmente ou por via telefónica; 
 
Normas Gerais: 

1. Cada utilizador, deverá, à chegada, proceder ao sistema de desinfeção existente, pés e mãos e ser portador 
da sua máscara individual, sem a qual não poderá entrar no espaço físico. 

2. Será medida a temperatura às crianças nos momentos da chegada e da saída, no momento da entrada se 
a criança apresentar uma temperatura superior a 37,5C, será restringido o seu acesso ao campo de férias; 

3. Obrigatório higienizar as mãos à entrada de espaços comuns e instalações sanitárias, 
4. Não é permitido trazer brinquedos, telemóveis e similares; 
5. O almoço deve ser trazido em geleira ou similar; 
6. Proibida a troca de objetos pessoais; 

 
Informações 

• A autarquia garante o seguro de acidentes pessoais das crianças afetas ao projeto; 

• A autarquia não se responsabiliza por quaisquer situações roubos ou extravio de bens, pelo que as crianças 
não deverão levar para o local quaisquer objetos considerados de valor; 

• Deverá ser apresentada uma Declaração Médica caso a criança padeça de alguma doença (alergias, fobia, 
etc...) ou necessite de medicação específica; 

 
Material necessário 

• Pequeno-Almoço, Almoço e Lanche;   

• Declaração médica caso a criança padeça de alguma doença (alergias, fobia…), ou de medicação específica. 

• Roupa Desportiva e roupa para atividades aquáticas. (Calçado Adequado (ténis e chinelos)) 

• Almoço (Deve vir em lancheira ou similar) 
 
Contatos / coordenação da Câmara Municipal de Évora 
Prof. Pedro Ricardo – Telefone: 266 777 186 (CME) (25 de julho a 10 setembro) 
Prof. Ana Carrageta – 266 777 000 (Semana de 12 a 16 julho) 
Prof. Pedro Silva – 266 777 000 (semana de 19 a 23 julho) 
 
Telemóveis dos Monitores: 
926 807 988  |    967 610 499 
 
Programa  
Definido semanalmente e entregue aos encarregados de educação no início de cada bloco 


