NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
O QUE É?
Iniciativa promovida pela Biblioteca Municipal Ferreira
de Castro (BMFC) que visa a ocupação dos tempos
livres das crianças e jovens em período de férias
escolares, através da realização de um programa de
atividades diversificadas, gratuito, de caráter lúdico e
pedagógico, que lhes permite aumentar os
conhecimentos sobre a realidade de S. Tomé e
Príncipe e de Espanha, bem como sensibilizá-los/as
para a importância da promoção do livro e da leitura e
os seus contributos para o seu desenvolvimento.
COMO SE PODERÃO INSCREVER?
Na BMFC ou através de biblioteca@cm-oaz.pt até 09
de agosto. As inscrições são por semana, gratuitas e
limitadas a 20 participantes, sendo necessário um
mínimo de 10, para viabilizar a iniciativa.
A inscrição é considerada válida depois de preenchida
a respetiva ficha de inscrição e confirmada pela BMFC.
A QUEM SE DESTINA?
Crianças e jovens com idades compreendidas entre
os 7 e os 15 anos.
QUANDO SE REALIZAM AS ATIVIDADES?
19 a 23 de agosto – S. Tomé e Príncipe
26 a 30 de agosto – Espanha
O QUE TRAZER DE CASA?
Lanches (manhã e tarde), garrafa de água, chapéu,
roupa e calçado confortáveis.
Almoço para o último dia de cada semana.
O QUE PROPORCIONA A BMFC?
1. Seguro de acidentes pessoal durante o período
circunscrito ao horário em que decorrem as
atividades.
2. Monitorização, durante o desenrolar das
atividades, com a presença de 2 colaboradores/as da
BMFC.
3. Acompanhamento, na hora de almoço, para os/as
participantes que pretenderem usufruir de almoço no
Restaurante Villa Olivaria. As refeições têm um custo
unitário de 5,00€ e deverão ser pagas no primeiro dia
de cada semana.

QUAIS SÃO AS REGRAS?
1. Ser responsável pelo seu material individual
(roupa, calçado, material pessoal, telemóveis),
medicamentos para doenças crónicas ou súbitas,
condição física e estado de saúde. Não é
recomendado trazer dinheiro ou outros artigos de
valor.
2. Em caso de doença ou indisposição, o/a
responsável pelo/a participante deve salvaguardar o
bem-estar dos/as participantes e respetivos/as
monitores/as, evitando a participação do/a seu/sua
educando/a nas atividades, até que a situação se
resolva.
3. Cada participante deverá integrar as atividades do
programa e aceitar as deslocações previstas no
mesmo. Na eventualidade de não aceitar alguma
atividade ou deslocação, o/a seu/sua responsável,
deve informar a BMFC para o efeito.
4. Os/As participantes deverão apresentar-se na
Biblioteca pelas 9h00, no período da manhã, e pelas
14h00, no período da tarde, caso contrário deverão
informar a BMFC.
5. O/A Encarregado/a de Educação ou Representante
Legal deverá informar na inscrição de eventuais
cuidados de saúde a observar.
INFORMAÇÕES DA BMFC
1. A BMFC reserva-se no direito de proceder em
conformidade perante qualquer situação que não
permita o normal funcionamento das atividades
programadas, preservando o bom ambiente e o
saudável convívio entre todos/as os/as participantes.
O/A participante é responsável pelos prejuízos
causados à entidade promotora ou a terceiros
podendo incorrer na pena de exclusão.
2. A BMFC não é responsável por qualquer dano
pessoal sofrido na deslocação para a Biblioteca ou
aquando do terminus das atividades.
3. A BMFC reserva-se no direito de efetuar
alterações ao programa de atividades, resultantes das
condições atmosféricas adversas e/ou eventuais
contratempos, informando os/as Encarregados/as de
Educação ou Representantes Legais dessas
alterações.
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VIAGEM à SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE » de 19 a 23 ago
9h00 às 10h30

n.º inscrição

nome do/a participante

19 * 2a feira

20 * 3a feira

21 * 4a feira

22 * 5a feira

23 * 6a feira

História e Identidade

Geografia

Língua e Cultura

Tradições e Costumes

Desportos e Artes

A explorar o território

A aprender palavras e
expressões

Workshop de culinária

Jogos tradicionais

CAFETARIA

JARDIM ADÍLIA ALEGRIA

Check-in | Verificação
de passaportes,
bagagem e apresentação
do roteiro de viagem

ESPAÇO MULTIMÉDIA E
ANFITEATRO

SALA POLIVALENTE

SECÇÃO INFANTO-JUVENIL

data de nascimento
Apresentação B.I./C.C.

Sim

morada

10h45 às 12h15

INTERVALO (Lanche)

Vamos ouvir lendas e
histórias

O ambiente espera um
gesto teu

Hora do Conto

Workshop de dança

Jogos tradicionais

SALA DO CONTO

ATELIÊ DE EXPRESSÕES

SALA DO CONTO

ANFITEATRO

JARDIM ADÍLIA ALEGRIA

localidade

encarregado/a de educação / representante legal

contactos telefónicos

Conhecer a identidade

Sessão de Cinema

À conversa com…

ATELIÊ DE EXPRESSÕES

SALA POLIVALENTE

SALA POLIVALENTE

À descoberta…

Sessão de Cinema

AfroDisco

ESPAÇO MULTIMÉDIA

SALA POLIVALENTE

SALA POLIVALENTE

e-mail

Workshop de Escrita
Criativa

Workshop de Artes
Plásticas

SECÇÃO INFANTO-JUVENIL

ATELIÊ DE EXPRESSÕES

Workshop de Escrita
Criativa

Workshop de Artes
Plásticas

SECÇÃO INFANTO-JUVENIL

ATELIÊ DE EXPRESSÕES

VIAGEM à ESPANHA » de 26 a 30 ago
26 *

2a

feira

História e Identidade
9h00 às 10h30

observações

*

*Último dia de cada semana o almoço é partilhado (piquenique)
No âmbito das atividades da BMFC são captadas imagens para uso único e exclusivo de promoção institucional deste equipamento
nas diversas ferramentas de comunicação utilizadas pelo Município de Oliveira de Azeméis. Para o exercício dos direitos no âmbito
da proteção de dados poderá ser contactado o/a Encarregado/a de Proteção de Dados do Município para epd@cm-oaz.pt.
□ Aceito e autorizo, de forma explícita e informada, que os meus dados pessoais sejam objeto de tratamento nos moldes
legalmente admissíveis.
□ Autorizo a recolha e a divulgação de imagens minhas e/ou do/a meu/minha educando/a, captadas no âmbito das atividades
promovidas pela Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, sendo estas obtidas para uso único e exclusivo de promoção institucional
deste equipamento nas diversas ferramentas de comunicação utilizadas pelo Município de Oliveira de Azeméis.
□ Autorizo o envio de informações inerentes às atividades e eventos da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro.
Assinatura:_____________________________________________________________

Cheque-in | Verificação
de bilhetes, bagagem e
apresentação do roteiro
de viagem

27 * 3a feira

28 * 4a feira

29 * 5a feira

30 * 6a feira

Língua e Cultura

Tradições e Costumes

Geografia

Desportos e Artes

Já conheces?

Workshop de culinária

SALA DO CONTO

CAFETARIA

A explorar o território

Jogos tradicionais

ANFITEATRO E ESPAÇO
MULTIMÉDIA

JARDIM ADÍLIA ALEGRIA

Há jogos no jardim!

SECÇÃO INFANTO-JUVENIL

INTERVALO (Lanche)

10h45 às 12h15

2ª Semana: ESPANHA | 26 a 30 de agosto de 2019
Almoço:
26
27
28
29

*

Vamos ouvir lendas e
histórias
SALA DO CONTO

Workshop de espanhol

Hora do Conto

Workshop de escrita
criativa

SALA POLIVALENTE

SALA DO CONTO

JARDIM ADÍLIA ALEGRIA

ALMOÇO

14h00 ás 15h30

1.ª Semana: SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE | 19 a 23 de agosto de 2019
Almoço:
19
20
21
22

Conhecer a identidade

Quem é quem?

Os festivais e as festas

ATELIÊ DE EXPRESSÕES

ESPAÇO MULTIMÉDIA E
ANFITEATRO

ESPAÇO MULTIMÉDIA E
ANFITEATRO

JARDIM ADÍLIA ALEGRIA

ALMOÇO (piquenique)

Vamos cuidar do
ambiente

Workshop de Artes
Plásticas

ATELIÊ DE EXPRESSÕES E
ESPAÇO MULTIMÉDIA

ATELIÊ DE EXPRESSÕES

INTERVALO (Lanche)

15h45 ás 17h30

semana a inscrever

Data: _____ / _____ / ________

ALMOÇO (piquenique)

INTERVALO (Lanche)

15h45 ás 17h30

código postal

14h00 ás 15h30

ALMOÇO

À descoberta…
ESPAÇO MULTIMÉDIA

Quem é quem?

Os festivais e as festas

ESPAÇO MULTIMÉDIA E
ANFITEATRO

ESPAÇO MULTIMÉDIA E
ANFITEATRO

Vamos cuidar do
ambiente
ATELIÊ DE EXPRESSÕES E
ESPAÇO MULTIMÉDIA

Workshop de Artes
Plásticas
ATELIÊ DE EXPRESSÕES

