OS MUNDOS DE LISBOA

Programa de férias Os Mundos de Lisboa da APAS 2016
Condições de Participação
O Programa de férias Os Mundos de Lisboa tem como objetivo dedicar tempo ao tempo,
aprendendo a conhecer a cidade de Lisboa e arredores a um ritmo de Verão. É também o
momento em que aproveitando as férias escolares de Verão abrimos portas a crianças e jovens
dos 6 aos 18 anos que não fazem parte do projecto pedagógico da APAS.
Os nossos programas são elaborados de acordo com um tema ou temas e preenchidos com
atividades de carácter lúdico, de aventura, cultural e desportivo, promovendo-se o
desenvolvimento de competências pessoais e sociais e contribuindo para a prática de hábitos
de vida saudáveis com momentos de lazer, brincadeira e socialização entre os participantes.
O programa de férias Os Mundos de Lisboa está organizado por semanas de acordo com o
publicitado, nos períodos:







1 a 5 de Agosto
8 a 12 de Agosto
16 a 19 de Agosto
22 a 26 de Agosto
29 de Agosto a 2 de Setembro
5 a 9 de Setembro

Existe a possibilidade de inscrição em dias do programa completo. As inscrições são feitas
online.
Durante todas as semanas, Os Mundos de Lisboa decorrem das 08:30 às 18:00, tendo como
ponto de encontro o Jardim Calouste Gulbenkian.
Aconselhamos o uso de roupa e calçado confortável de acordo com a época. As mochilas
deverão ter chapéu ou boné, protector solar, um termo com água, calções de banho ou fato de
banho/biquíni, bolsa com pasta e escova de dentes, cartão Zapping e as respectivas refeições.
Regras de conduta
1) As crianças/jovens não devem ser portadoras de objectos ou adornos valiosos;
2) É expressamente proibido fumar e ingerir bebidas alcoólicas.
Temos como objectivo:
1)
2)
3)
4)

Facilitar a existência de um espaço de integração a cada criança/jovem;
Deixar que de cada um possa trazer de si ao grupo;
Proporcionar o desenvolvimento integral das crianças/jovens;
Promover atitudes de desenvolvimento pessoal dos participantes nas vertentes da
autoestima, autonomia e criatividade;
5) Sensibilizar e transmitir valores de formas de vida saudável através das brincadeiras,
conversas, alimentação, postura corporal e actividades de âmbito lúdico, desportivas e
sociocultural.
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