
de 1 a 5 e de 8 a 12 de julho|19
9h00 - 17h30

Inscrições limitadas até 40 crianças/semana (6-12 anos)
Almoço, transporte e lanches incluídos

Férias
Quinta

da

u O  Programa  de  A�vidades:
 Os jovens terão oportunidade de realizar várias a�vidades dis�ntas, desde oficinas, 

visitas guiadas, a�vidades pedagógicas, despor�vas e de lazer, entre outras.

u Organização:
 QUINTA PEDAGÓGICA DE BRAGA - Centro de Formação e Experimentação Ambiental

 Número  máximo  de  inscrições  admi�das  por  encarregado  de  educação:  três.

 Todos  os  jovens  ficam  abrangidos  por  um  seguro  de  responsabilidade  civil.

u Transporte:

u Vestuário  e  calçado  adequado:

u Inscrições:

 Caso o local de entrega e recolha das crianças e jovens seja alterado, os encarregados de 
educação  serão  previamente  avisados  do  local.

 Contactos: quinta.pedagogica@cm-braga.pt / Tlf: 253 623 560

 Os encarregados de educação são os responsáveis pelo transporte dos seus educandos até 
ao ponto de encontro. O ponto de encontro é todos os dias na Quinta Pedagógica em Real 
(de manhã às 09h00 e à tarde às 17h30). Pedimos colaboração no cumprimento de horário.

 O transporte para o local da a�vidade e de regresso para a Quinta Pedagógica, encontra-se 
assegurado  pelo  município  em  autocarro.

 Uma vez que queremos dar oportunidade à par�cipação de crianças diferentes nas duas 
semanas, não se podem repe�r inscrições de crianças de uma semana para a outra. 

 As inscrições decorrerão no Balcão Único apenas, localizado no edi�cio do Pópulo. Estas 
são, limitadas e aceites por ordem de chegada, sendo apenas contabilizadas as que               
estão  completamente  preenchidas  e  validadas.

 O Município de Braga fornecerá a todos os utentes o almoço, assim os lanches da manhã e 
da tarde. As crianças estarão sempre acompanhadas por monitores da Quinta Pedagógica, 
inclusive no horário das refeições. Cada criança deve trazer uma garrafa de água.

u Seguro  de  responsabilidade  civil:

 As crianças devem trazer vestuário e calçado confortável durante toda a semana. Na quinta 
feira, devido às a�vidades despor�vas, devem trazer uma muda de roupa. Na sexta feira 
devem trazer uma mochila com roupa adequada para tomar um banho na praia fluvial de 
Adaúfe,  toalha  e  protetor  solar. 

 Após  inscrição  e  pagamento,  não  haverá  direito  à  devolução  do  valor.

 Data  limite  de  inscrições:  19  de  junho 
 Data  de  início  de  inscrições:  3  de  junho 
u Prazos  de  inscrições:
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Parceiros:

INFORMAÇÃO  PARA  OS  PAIS

3ª feira

2ª feira

4ª feira

5ª feira

6ª feira

Ação de sensibilização 

ambiental em meio urbano 

(crianças vestem fardas de 

varredores da AGERE)

Visita guiada com monitor ao 

Mosteiro de Tibães e cerca

Ateliês pedagógicos e visita 

guiada à Quinta

A�vidades no Monte do 

Picoto (Slide, Arco e flecha, 

carrinhos)

A�vidades pedagógicas na 

Praia Fluvial de Adaúfe e 

usufruto do espaço

Bom Jesus

Praia Fluvial de Adaúfe

Quinta Pedagógica

Parque da Ponte

Quinta Pedagógica Ateliês pedagógicos e visita 

guiada à Quinta

A�vidades no Parque da 

Ponte (Canoagem, 

A�vidades Despor�vas)

A�vidades lúdicas na Praia 

Fluvial de Adaúfe e 

usufruto do espaço 

Visita guiada ao Bom Jesus, 

descida de elevador e 

possibilidade de visita à 

mata

Palestra e visita à Braval

DIA MANHÃ ALMOÇO TARDE
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