Informações ATL de Verão 2022 – UFMSA

Caros pais,
Estamos de regresso a mais um ATL de Verão da União de Freguesias de Moura e
Santo Amador (UFMSA).
Mencionamos algumas informações para que possam ficar esclarecidos acerca do
funcionamento do mesmo:
- As inscrições para o ATL de Verão 2022 iniciam no dia 16 de maio e decorrem até ao
dia 03 de junho;
- As fichas de inscrição das crianças deverão ser previamente preenchidas e entregues
na sede da UFMSA, por um membro do agregado familiar da(s) criança(s);
- As inscrições são destinadas a crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 11
anos (as crianças têm que ter estas idades feitas no turno que pretendem frequentar);
- O valor da inscrição é de 20€ por turno;
- Cada turno tem a duração de uma semana, podendo o familiar da criança inscreve-la
em mais turnos, mas como suplentes;
- As inscrições só serão validadas após o pagamento (em dinheiro);
- As crianças residentes em Moura e Santo Amador têm prioridade na inscrição;
- O horário de funcionamento do ATL é das 9.00h às 12.30h e das 14.00 às 17.00h;

- As crianças deverão estar às 9.00h, todos os dias, no edifício da UFMSA, para dar
início às atividades. Nos dias em que existam saídas/visitas apenas serão dados 10
minutos de tolerância;
- As crianças deverão trazer roupa e calçado confortável em função de cada atividade
(de preferência calções, t-shirt e ténis). Nos dias em que vão à piscina ou às atividades
na Barragem de Alqueva e na Estrela deverão trazer fato de banho, chinelos, toalha e
protetor solar;
- No dia da atividade “Sobre rodas” as crianças devem trazer bicicletas ou trotinetas ou
skates ou patins ou overboards. Devem trazer também capacete;
- É importante também que as crianças tragam, todos os dias, lanche e água para o
meio da manhã e da tarde;
- Todas as crianças inscritas terão direito a uma t-shirt e um boné identificativos do ATL
da UFMSA, que deverão utilizar em todas as atividades;
- Para as crianças de Santo Amador, a UFMSA garante o transporte Santo Amador Moura - Santo Amador (a partida de Santo Amador é às 08.40h, em frente à escola
primária);
- O almoço é opcional e será na cantina do Centro Infantil Nossa Senhora do Carmo
(2,80€), sendo as crianças sempre acompanhadas por um adulto. O pagamento é feito
pelos pais, no Centro Infantil Nossa Senhora do Carmo, no final de cada turno;
- No dia da visita à praia fluvial de Alqueva, a partida será às 09.00h e a chegada está
prevista às 17.00h. As crianças deverão levar consigo material para banho, o almoço e
lanches.

