Programa de Ocupação dos Tempos Livres nas pausas letivas – Programa
OKUPA
A criação de um programa de ocupação de tempos livres dos jovens do 1.º, 2º e 3º ciclo durante as
pausas letivas surgiu da necessidade de apoiar as famílias durante estes períodos, de rentabilizar os
espaços físicos da escolas e de promover atividades lúdicas e informais no espaço escolar. O
Agrupamento de Escolas Visconde de Juromenha associa-se à Câmara Municipal de Sintra e
Junta de Freguesia de Algueirão Mem Martins nesta resposta, recuperando a experiência que
tem vindo a ser implementada ao longo dos últimos anos - “Visconde Sempr’Abrir”- durante
as pausas letivas, alargando agora o período diário de oferta.
OBJETIVOS
 Garantir um programa de ocupação dos tempos livres aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo, nas
pausas letivas;
 Responder às necessidades das famílias;
 Promover o voluntariado.
PARCEIROS
 Câmara Municipal de Sintra – Divisão de Educação;
 Juntas de Freguesia;
 Agrupamento de Escolas Visconde de Juromenha.
COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR
Para participar no Programa, as famílias comparticiparão com um montante de acordo com o escalão
de abono de família:
Escalão A 0,50€/dia
Escalão B 1,5€/dia
Escalão C 3.00€/dia

As refeições são garantidas de acordo com o escalão do ASE na EB Tapada das Mercês. A cobrança
das mesmas será feita posteriormente pela Câmara Municipal de Sintra.
O agrupamento assegura um pequeno lanche na parte da manhã e na parte da tarde.

DATAS
As famílias podem optar pelos seguintes períodos:
1.ª Semana - 20 de junho a 24 de junho
2.ª Semana - 27 de junho a 1 de julho
3.ª Semana - 4 de julho a 8 de julho
4.ª Semana - 11 de julho a 15 de julho
5.ª Semana - 18 de julho a 22 de julho
6.ª Semana - 25 de julho a 29 de julho

Na ficha de inscrição assinalam, por ordem de prioridade a semana pretendida (1.º, 2.º e 3.º ciclo)
estando sujeitos ao limite máximo de 35 participantes por semana (ver regulamento).
HORÁRIO E LOCAL
As atividades decorrem nas instalações da escola sede, das 9h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30.
No período de almoço os alunos serão acompanhados a uma das escolas do 1.º ciclo onde farão a
sua refeição.
INFORMAÇÕES/ESCLARECIMENTOS:
A equipa técnica responsável pelas atividades inclui o Animador João Cardoso, a Técnica de Serviço
Social Magda Pereira e a Psicóloga Margarida André.
Os alunos estarão ainda acompanhados de monitores voluntários.
Para

qualquer

esclarecimento

pode

ser

contactado

o

agrupamento

através

do

email

geral@aevjuromenha.com ou pelo telefone 219169430.

INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS
As inscrições encontram-se abertas até 9 de junho de 2016, devendo ser preenchida a ficha em anexo e
entregue no Gabinete de Apoio ao Aluno na escola sede (para os alunos da EB 2,3 Visconde de
Juromenha) e às coordenadoras de estabelecimento (para os alunos das EB 1).
Nos dias 13 e 14 de junho, ainda se poderão inscrever, neste caso diretamente na escola sede, junto do
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família. O pagamento da frequência será feito na escola sede, no final
de cada semana.
Serão divulgadas as listas dos alunos admitidos por semana e contactados os Encarregados de
Educação que não tiverem vaga na 1.ª opção.

