Desporto Escolar no Porto Santo 2017
A terceira edição da atividade designada “Porto Santo 2017 - Jogos Escolares da
Aventura”, decorrerá de 26 a 28 de junho e tem como intuito organizar um conjunto de atividades diversi;icadas, de caracter lúdico e desportivo direcionadas para alunos do 1º CEB, não só
de todas as escolas da R.A.M., mas também do território continental, da RA dos Açores e comunidades madeirenses espalhadas pelo Mundo.
Caracterização das Atividades do 1º Ciclo
As atividades estão estruturadas por escola e por turnos, em sistema de rotatividade,
dando a todos os alunos a possibilidade de participar em todas as atividades.
Programa Provisório – Atividades 1º Ciclo
Turnos

Horas

2ª feira
26/06/2016

10h00-11h00
Manhã

11h30-12h30

3ª feira
27/06/2016

4ª feira
28/06/2016

Atividade 3
Reunião

Atividade 4

Atividade livre

Almoço
Tarde

Noite

15h00-16h00

Atividade 1

16h30-17h30

Atividade 2

20h00-21h00

Atividade 5

Inscrições
A data limite das inscrições deCinitivas até dia 31 de maio. No seguinte endereço:
https://docs.google.com/forms/d/1FdT-DeSbK8xkSzwN_srPSQ6lZdSjRayweLAam1aweBg/edit
(disponível a partir de 27 de janeiro de 2017).
Para as escolas da R.A.M. será realizada uma reunião no dia 7 de Junho, pelas 09h30 na
Quinta Olinda, com a seguinte ordem de trabalhos:
• Esclarecimento das atividades;
• Apresentação do programa;
• Esclarecimento de dúvidas;

Alojamento
O alojamento pode ser efetuado:
• Escolas;
• Parque de campismo;
• Pousadas;
• outros.
Alimentação
A alimentação poderá será a cargo de uma empresa, com um custo por refeição de preço
de cantina ou poderão optar por outros estabelecimentos.
Seguro
Todos os alunos que irão efectuar a viagem Funchal/Porto Santo/Funchal estão cobertos
por um seguro adicional por parte da entidade promotora do evento (DSDE).
Passagens
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, para os residentes da
R.A.M..
Salientamos que, quem optar por regressar após o dia 30 de junho, não terá direito ao
reembolso do subsídio de mobilidade.
*NOTA: A sobretaxa de combustível a aplicar sobre o valor das passagens, corresponderá à
aplicável data da sua emissão. Sendo a sobretaxa revista mensalmente, poderá haver alteração no valor ;inal a pagar.

Informações :
Direcção de Serviços do Desporto Escolar
email: dsde.portosanto@gmail.com
telefone: 291 705 860

