Informação aos
Encarregados de Educação

Shaping the world

O nosso programa visa proporcionar às crianças um conjunto de diferentes vivências, no seu período de férias, através de
atividades múltiplas.
Com atividades de carácter desportivo, cultural ou meramente recreativo, é nossa missão proporcionar uma ótima
experiênciaa todos aqueles que usufruem do programa, promovendo: momentos de aventuras extraordinárias que se
tornarão mais tarde recordações inesquecíveis, assim como o desenvolvimento de competências pessoais e sociais.

Data e Local de realização das atividades do Programa de Verão
O programa de verão decorrerá do dia 5 de julho a 13 de agosto, de segunda-feira a sexta-feira, das 09:00 horas às 16:30
na Nobel International School Algarve.

Destinatários
As atividades estão vocacionadas para crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos de idade.

Atividades a Desenvolver
As atividades serão desenvolvidas pelas Educadoras e Auxiliares de Educação Educativa.
Os professores estarão presentes durante todo o dia (manhã e tarde) e são os responsáveis pelo acompanhamento, controlo e
bem-estar dos participantes, proporcionando um ambiente familiar, de amizade e de salutar convívio.

Refeições
O almoço está incluído no programa, assim como o lanche da manhã e o lanche da tarde.

Vestuário e acessórios
•
•
•
•
•

Fato de Banho/Calção;
Toalha de Praia;
Toalha de Banho;
Chapéu de Sol
Muda de Roupa;

•
•
•

Sandálias;
Escova de cabelo
Trotinete ou biciclete, e capacete, que deverão ser
entregues na escola com 10 dias de antecedência

A criança deve utilizar o uniforme da Escola (t-shirt e calção) para os períodos da manhã e fazer-se acompanhar de uma mochila
com uma toalha, muda de roupa (uniforme escolar) e escova de cabelo. De referir que a criança utilize sandálias (por ex: crocs) para
que seja mais fácil a sua deslocação à piscina/ praia.
O fato de banho ou os calções de banho, assim como protetor solar, devem ser logo postos em casa e serão retirados depois
das atividades.
Solicita-se uma muda de roupa, que poderá permanecer na escola, caso seja necessário.
A criança não se deve fazer acompanhar de objetos de valor como fios, anéis, telemóveis ou jogos eletrónicos. Caso essa situação
se verifique, a perda ou o dano de qualquer desses objetos é da responsabilidade do mesmo.

Shaping the world

Assistência Médica
Caso a criança esteja a ser medicada, deverão ser comunicadas ao professor responsável todas as informações sobre a administração
do medicamento.
Em caso de acidente, a escola dispõe de material e equipamento de primeiros socorros e o professor poderá proceder a um
simples tratamento.
Se a situação exigir outros cuidados, os Encarregados de Educação serão imediatamente informados e proceder-se-á de acordo com
as regras para esse tipo de situação..

Seguro Escolar
Todos os alunos da Nobel International School Algarve estão cobertos por um Seguro Escolar.
Os montantes cobertos pela apólice são superiores aos valores mínimos exigidos por lei, com as seguintes coberturas:
Morte ou Invalidez Permanente – 24.940,00 Euros
Despesas de tratamento hospitalar – 5.000,00 Euros
Responsabilidade Civil durante atividades fora do recinto da Escola – 2.500,00 Euros
A Escola ou a Seguradora não se responsabilizam, em quaisquer circunstância, por valores acrescidos aos montantes acima descritos.

Férias de Verão
Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

AM
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livre / com água

Atividades ao ar
livre / com água

Atividades ao ar
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Atividades ao ar
livre / com água

Atividades ao ar
livre / com água

PM

Atelier de Arte:
Pintura, decalque,
aguarelas, digitinta

Oficina de Matemática:
jogos de padrões, adição,
subtração,puzzles,
dominó

Programa de Educação
no Exterior:
Jardinagem/
Desportos

Ciência- Explorar
& Descobrir:
Experiências

MasterChef Junior:
Culinária

