A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica 2,3 e Secundária D. Maria II, com o
apoio da Câmara Municipal e do Agrupamento de Escolas, vai levar a efeito o ATL de Verão 2016. As
crianças inscritas estarão permanentemente monitorizadas por um elemento da Associação e por outro
da Escola D. Maria II.
- O ATL de Verão irá funcionar entre 14 de junho e 15 de julho na Escola D.MariaII.
- O ATL destina-se a crianças do 5º ao 8º anos, com um limite de inscrições de 40 crianças.
- Realizar-se-ão visitas ao exterior, as quais poderão implicar o pagamento de despesas relacionadas com
transporte, bilhetes ou outros. Antecipadamente é enviada informação sobre as mesmas.
- O programa poderá sofrer alterações em benefício das crianças.
- O horário de funcionamento é das 8h00 às 18h00.
Preço

Dia
Semana

Escalão A
3,50€
17,50€

Sócios
Escalão B
4,50€
22,50€

Regime geral
6,00€
30,00€

Não Sócios
12,00€
60,00€

Os preços indicados acima incluem almoço e lanches, exceto o almoço nos dias de saídas para o exterior.
Caso pretenda ser sócio, poderá beneficiar dos preços reduzidos bastando efectuar o pagamento da respetiva
anuidade no valor de 10€.

Para participar nas visitas para o exterior do concelho de Vila Nova da Barquinha, as crianças carecem de
autorização dos respectivos Encarregados de Educação. Para cada visita ao exterior prevista em horário, é
necessária a inscrição em, pelo menos, três dias de ATL da respectiva semana.
As inscrições/autorizações deverão ser entregues até ao dia 6 de junho, 2a feira, a um elemento da
associação de pais ou na biblioteca da escola. Não serão aceites inscrições fora de prazo.
"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eu, ______________________________________________________, encarregado(a) de educação do(a)
aluno(a)___________________________________________________________________
do ____º ano, pretendo inscrever o meu/minha educando(a) nos seguintes periodos de ATL:
Dias: _____________________________________________________________________________
Dias: _____________________________________________________________________________
Dias: _____________________________________________________________________________
(por exemplo: 14, 16 e 17 junho; 12, 13 e 14 de julho)

Ou Semanas: ___________________________________________________________________
Assinatura: _____________________________________________________

Nota: Nos almoços com a referência “alunos”, cabe aos mesmos levarem o mesmo. Os lanches continuarão a cargo
da Associação de Pais.

