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Desporto Escolar no Porto Santo 20L8

A terceira edição da atividade designada
Santo de 25 a 27 de jt;rlho de 2018, para alunos do

"logos Escolares da Aaentura", decorrerá
1e

no Porto

Ciclo do Ensino Básico (CEB), e tem como intui-

to organizar um conjunto de atividades diversificadas de caráter lúdico e desportivo, destinadas

a

todas as escolas da Região Autónoma da Madeira (R.A.M), do território nacional, da Região Autó-

noma dos Açores e das comunidades madeirenses espalhadas pelo Mundo,

Caracterização das Atividades do ln CEB

As atividades estão estruturadas por escolas e por tLlrnos, em sistema de rotatividade, dando
a oportunidade de todos os alunos participarem nas atividades.

Programa Provisório

- Atividades

10h00-11h00

1a

CEB

Atividade

3

Atividade

4

Atividade 5
11h30-12h30

Reunião

15h00-16h00

Atividade

16h30-17h30

Atividade 2

L

20h00-21h00

Inscrições

Deverá ser feita uma pré-inscrição até ao dia 20 de abril de 20L8. As inscrições definitivas
terão de ser confirmadas impreterivelmente até o dia 31 de maio de 20L8.
Para o efeito, deverá ser utilizado o seguinte endereço eletrónico:

?c=0&w=1

Para as escolas da R.A.M será realizada uma reunião no dia 6 de iunho, pelas 14h30, na
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Quartel militar;
Parque de campismo;
Pousadas;

Outros.

Alimentação

A alimentação poderá ficar a cargo de uma empresa contratada pela organização, com a refeição a preço de cantina ou poderão optar por outros estabelecimentos.
Seguro

Todos os alunos que efetuarem a viagem FunchaVPorto SantoÆunchal estão cobertos por
um seguro adicional por parte da entidade promotora do evento (DSDE).

Passagens (Funchal / Porto Santo / Funchal)

O preço das passagens das crianças tem um custo médio de 21.,53 euros (dos 5 aos 11 anos) e
as passagens dos adultos 43,05 euros, com

direito a reembolso de 72,50

e 25,00 euros, respetivamen-

te (4penas para residentes da R.A.M.). A aquisição das passagens será da responsabilidade dos estabelecimentos de ensino e efetuadas na Porto Santo Line.
Salientamos que, quem optar por regressar após o dia 30 de junho, não terá direito ao reembolso do subsídio de mobilidade, para o percurso de Porto Santo / Funchal.

*NOTA: A sobretaxa de combustível a aplicar sobre o valor das passagens/ corresponderá à aplicável na data da sua emissão. Sendo a sobretaxa revista mensalmente, poderá haver alteração no
valor final a pagar.
Infonnøções:
Direção de Seroiços do Desporto Escolør
emøil:
telefone:29L 705 860
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