Caros Pais e Encarregados de Educação,

O Centro de Estudos "Aqui Há Saber" disponibiliza um programa de férias de 18 a 29 de junho de 2018,
dinâmico, divertido e diversificado.
Relembramos que os alunos do 9º ano estarão em preparação para exames até dia 26 de junho de 2018.
No entanto, caso pretendam, poderão frequentar atividades.

Atividades exteriores comparticipadas (opcionais):
Canoagem - 12,50€
Praia - 5€
Bowling - 5€
Parque dos Monges - 25€
Rota dos Golfinhos - Um dia em Setúbal - 20€
Piscinas de Santarém - 14€

Aluno - Explicações ou Externo (acresce o valor das atividades exteriores que o aluno frequente):
Semana 18 a 22 de junho de 2018 - 35€
Semana 25 a 29 de junho de 2018 - 35€
Dia avulso - 10€ + valor das atividades (quando aplicável)
Outros:
Pulseira - 1€
Seguro - 5€ (quando aplicável)
Almoço - 3,50€/dia

Informações:
Desconto de 10% para aluno(a) externo(a) que frequente a modalidade das explicações ou irmãos
(com exceção nos valores das atividades exteriores);
A todos os valores acresce IVA à taxa em vigor, com exceção do seguro;
O presente programa dispõe de vagas limitadas.
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Notas: Caso não pretenda que o seu educando frequente a atividade exterior paga, poderá frequentar a
atividade opcional a decorrer no mesmo horário.
Nos dias de Jogos de Raciocínio e Aula de Yoga, os alunos serão divididos em dois grupos, sendo que num
dia um dos grupos fará uma das atividade, trocando na vez seguinte.
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EMENTA
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REGULAMENTO EXCLUSIVO DE FÉRIAS
1) Nas férias de 18 a 29 de junho de 2018, o “Aqui Há Saber” (AHS) mantém o funcionamento de 2ª a
6ª feira das 7h30 às 20h.
2) Os sábados estarão encerrados a partir do dia 9 de junho de 2018.
3) O AHS assegura, através de parcerias, os almoços pelo valor de 3,50€/almoço (acresce IVA), sendo
possíveis outras alternativas acordadas com o centro, com exceção dos dias em que as atividades
exteriores têm a duração do dia completo, que será pic-nic levado pelo aluno.
4) A identificação obrigatória do aluno para as visitas realizadas no exterior é constituída por uma
pulseira no valor de 1€, que deverá ser mantida no pulso durante todo o período de frequência das
férias.
5) O AHS não se responsabiliza pelo roubo ou extravio de objetos pertencentes à criança.
6) Informamos que o programa poderá sofrer alterações devidamente fundamentadas, sem aviso
prévio.
7) O regulamento geral do AHS complementa o presente regulamento.
8) O pagamento da ocupação de tempos livres e refeições deverá ser realizado até dia 11 de junho de
2018 .
9) Solicitamos envio das seguintes confirmações por email, SMS ou presencialmente até dia 8 de
junho de 2018:
i. Período de frequência do(a) aluno(a) no centro de 18 a 29 de junho de 2018 e respetivas
atividades;
ii. Modalidade das refeições;
iii.

Transporte no circuito casa – centro – casa, com horários preferenciais e limites
(posteriormente será enviada a confirmação do horário).

10) Desistências: Só são permitidas desistências das atividades ou refeições, com reembolso, por
motivos de doença, mediante apresentação de atestado médico e com uma antecedência prévia de
24 horas. Nos restantes casos não haverá direito a reembolso.
Contatos:
Email: aqui.ha.saber@gmail.com (preferencial)
Telemóvel: 913 416 875 (para envio de confirmações por sms)
Telefone Fixo: 219 331 364
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DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
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Rota dos Golfinhos

Parque dos Monges

Canoagem

Piscinas de Santarém
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