Ano letivo 2018/2019
Porto, 10 de Setembro de 2018

ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA APEVI – PARCERIA COM O CLUBE TODA A PROVA
Caros Pais e Encarregados de Educação,
Como tem sido hábito, a Associação de Pais promove algumas atividades desportivas extracurriculares para todos os alunos da Escola da
Vilarinha em parceria com o Clube Toda a Prova. Este ano existe a possibilidade de inscrever o seu educando nas seguintes atividades: Futebol,
Natação e Ginástica Rítmica.
A informação sobre horários de cada uma das atividades encontra‐se abaixo, assim como a ficha de inscrição que deverá utilizar caso pretenda
inscrever o seu educando. De forma a conseguirmos organizar as turmas atempadamente, pedimos que a ficha de inscrição seja entregue o
mais breve possível para que as atividades possam iniciar já no mês de Outubro.
Recordamos que para participar nas atividades terá de estar inscrito como sócio da APEVI.
Horários das atividades lecionadas pelo Clube Toda a Prova:
HORAS

Turno

16h45‐17h30

T1

2ª

17h30‐18h15
18h00‐18h50
18h15‐19h00

3ª

4ª

Natação
Jardim de Infância

Natação
Jardim de Infância

Ginástica rítmica

Ginástica rítmica

Futebol
T2

Natação
1.º ciclo

5ª

6ª

Futebol
Natação
1.º ciclo

INSTALAÇÕES
As aulas de natação e de ginástica rítmica decorrem nas instalações do Clube Toda a Prova, na Rua João Martins Branco, nº 180; as aulas de
futebol no Campo da Pasteleira, na Rua João de Barros, n.º 85. As aulas só terão início se houver número mínimo de inscrições.
TRANSPORTES
Os primeiros turnos da natação (3.ª feira e 5.ª feira, 16h45) têm transporte de ida e volta à escola e o Clube garante o acompanhamento no
despir/vestir das crianças para as atividades. Durante o transporte, o grupo de crianças é acompanhado pelo motorista. Os Encarregados de
Educação e/ou pessoas responsáveis pelos educandos deverão, obrigatoriamente, ir buscar as crianças à carrinha, que estaciona à porta da
escola, no período entre as 18:15 e as 18:30, um vez que as crianças não podem voltar a entrar na escola. Todos os outros horários só têm
transporte para a atividade e a ajuda de um monitor no local. No final da mesma será da responsabilidade dos pais buscar os seus filhos ao local
da atividade e vesti‐los.
MATERIAL
Futebol  Kit (facultativo) da Escola da Vilarinha (inclui t‐shirt laranja + calção preto + meias pretas) ‐ custo de 15€;
 Sapatilhas ou chuteiras;  Impermeável / camisola térmica / fato treino, de acordo com as condições climatéricas
(o campo de futebol da Pasteleira é ao ar livre);  Mochila com muda de roupa e lanche de reforço.
Natação: Fato/calção de banho;  Touca  Óculos de piscina  Toalha  Roupão  Chinelos  Lanche de reforço
Ginástica Kit obrigatório do Clube Toda a Prova, que deverá ser adquirido e pago diretamente no Toda a Prova e que inclui legging;
rítmica
calção, t‐shirt, collants e elásticos ‐ custo de 42.50€  Lanche de reforço
CALENDÁRIO ESCOLAR
O clube cumpre o Calendário Escolar da EB1 da Vilarinha com a exceção: no caso da escola continuar o seu funcionamento entre a semana do
Natal e do Ano Novo e durante a semana das Férias da Páscoa, o Toda a Prova fará sempre uma pausa para férias, havendo a interrupção das
atividades. O funcionamento das atividades termina no mês de Junho (férias escolares).
CONTACTOS DO TODA‐A‐PROVA: Secretaria 226 066 771/962 001 281 ; Manuela Costa 961 957 752; Transportes Ida e Volta 967 816 231;
Diana Daniel (APEVI) 936250495
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DIREITOS E DEVERES DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA APEVI
Deveres dos encarregados de educação
São deveres dos encarregados de educação:
a) Proceder ao pagamento atempado da comparticipação mensal que tiver sido aprovada pelo CE da APEVI.
b) Os contemplados no Regulamento Interno do Agrupamento;
c) Alertar a escola em caso de falta e responsabilizarem‐se pela assiduidade dos seus educandos, após o momento da inscrição;
d) Não interromperem nem de alguma forma perturbarem as atividades, devendo, sempre que possível, esperar pelo seu términus num
espaço exterior ao local onde se desenvolve a atividade;
e) Cumprir e fazer cumprir as regras estabelecidas pelo Agrupamento e da EB/JI da Vilarinha.
f) De comunicarem de imediato à APEVI logo que tenham tomando conhecimento de fatos que possam comprometer o normal
funcionamento das atividades.

Direitos dos encarregados de educação
Entre outros, são direitos dos encarregados de educação:
a) Os contemplados no Regulamento Interno do Agrupamento;
b) Interpelar diretamente os educadores/professores das atividades desde que em causa estejam preocupações pedagógicas do seu educando
ou do grupo em que se encontra inserido;
c) De serem informados acerca dos conteúdos programáticos de cada atividade;
d) Fazer propostas relevantes, para o aumento e quantitativo e qualitativo das atividades.
Deveres dos educandos
Entre outros, são deveres dos educandos:
a) Os contemplados no Regulamento Interno do Agrupamento.
b) Tratar com respeito e correção qualquer elemento do corpo docente e não docente da Escola;
c) Seguir as orientações das docentes relativas ao seu processo de ensino‐aprendizagem;
d) Respeitar as instruções do pessoal docente e não docente, no decorrer do período afeto às atividades;
e) Respeitar o exercício do direito à educação e ensino dos outros alunos;
f) Ser assíduo, pontual e responsável no cumprimento dos horários e das tarefas que lhe forem atribuídas;
g) Participar nas atividades promovidas pela APEVI;
h) Cumprir, na parte respeitante, o presente regulamento.

Direitos dos educandos
Entre outros, são direitos dos educandos:
a) Os contemplados no Estatuto do Aluno e no Regulamento Interno do Agrupamento;
b) Participar livremente nas atividades definidas pela APEVI;
c) Usufruir de um programa enriquecedor que contribua para a sua formação enquanto cidadão de pleno direito;
d) Ser respeitado nos seus plenos direitos.
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FICHA DE INSCRIÇÃO NAS ATIVIDADES
Eu,

,

Encarregado de Educação do aluno

,

do ano/turma

, Endereço de email:

N.º Telemóvel:

declaro que pretendo inscrever o meu educando nas seguintes atividades:
Escolher só uma opção para cada atividade que pretenda a inscrição.
☐ Turno 1 (3 .ª feira) ou
☐ Turno 1 (5 .ª feira) ou
1x semana
☐ Turno 2 (2.ª feira) ou
Natação
☐ Turno 2 (4.ª feira)
☐ Turno 1 (3.ª feira + 5.ª feira)
2x semana
☐ Turno 2 (2.ª feira + 4.ª feira)
☐ Turno 1 (dia:_________) + Turno 2 (dia:________)
☐ 3.ª feira ou
1x semana
☐
6.ª feira
Futebol

Ginástica
Rítmica

Turno 1: 20€/mês
Turno 2: 18€/mês
Só T1: 35€/mês
Só T2: 30€ / mês
Combinação T1+T2: 33€/mês
1x: 20€/mês

2x semana

☐ 3.ª feira + 6.ª feira

2x: 30€/mês

1x semana

☐ 3.ª feira ou
☐ 5 .ª feira

20€/mês

2x semana

☐ 3.ª feira + 5.ª feira

30€ / mês

☑Todas as atividades estão sujeitas a uma taxa de inscrição no valor de 16€, paga juntamente com a 1ª mensalidade
ADULTO(S) A QUEM A CRIANÇA PODE SER ENTREGUE À PORTA DA ESCOLA APÓS O 1º TURNO ‐ ATIVIDADE DE NATAÇÃO
Nome
Grau de Parentesco
Contato Telefónico
1.
2.
3.
4.
OPÇÕES DE PAGAMENTO:
Opção
☐
☐

Mensal
Anual

Meses de
pagamento
De Out. a Jun.
Out.

Observações
O mês de Junho deverá ser pago 50% com o mês de Fev.19 e 50% com o mês de Mai.19
Desconto de 5%

☑ O pagamento das atividades deverá ser efetuado, obrigatoriamente, até ao 1º dia útil de cada mês, sob pena de anulação da
inscrição e de frequência da atividade. O pagamento é efetuado à APEVI.
O sócio poderá solicitar, a partir de janeiro de 2019, uma declaração de todos os contributos/donativos feitos à APEVI, para o
endereço de email: tesouraria@vilarinho.org.

Ano letivo 2018/2019

FICHA DE INSCRIÇÃO NAS ATIVIDADES (continuação)
MODO DE PAGAMENTO
Transferência bancária NIB 0010 0000 48879940001 40
Enviar comprovativo para tesouraria@vilarinho.org
Colocar no assunto a identificação do Educando (nome/ano/turma)
e a atividade que frequenta

Numerário
Colocar o valor certo, em envelope fechado, com a
identificação do Educando (nome/ano/turma) e a
atividade que frequenta, na caixa de correio da APEVI

Política de privacidade e comunicação
Todos os dados pessoais recolhidos serão tratados pela APEVI com o intuito exclusivo de processar a inscrição dos sócios e para
comunicação entre as partes, sobre os assuntos que dizem respeito à comunidade educacional e escolar da EB e JI da Vilarinha. A
APEVI informa que os dados pessoais poderão ser processados por entidade(s) externa(s) à APEVI, se tal for necessário para
melhoria ou organização dos serviços e informações prestadas. A APEVI privilegia o email e o telefone para a comunicação com
os pais. A impressão de centenas de papéis e a sua colocação nas mochilas comporta uma logística difícil, demorada e pouco
ecológica. É por isso importante que nos deixe os seus contactos e que nos autorize a tratá‐los.
Declaro conhecer e aceitar as regras de frequência das atividades e os deveres e direitos que assistem ao encarregado de
educação e ao educando, procedendo à comparticipação antecipada na modalidade:
Tomei conhecimento da Política de Privacidade e Comunicação e autorizo a APEVI a recolher e tratar os meus dados.
Autorizo, no âmbito destas atividades, a recolha e a utilização de fotos e/ou vídeos em relatórios e na divulgação do projeto.

Porto,

de

de 2018

(Assinatura Encarregado Educação)

