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Férias para que te quero!!! 

Informações importantes  
 

A quem se destina: crianças entre os 6 e 12 anos. 

Datas: 11, 12, 13, 14 e 18 de abril. 

Horário: 9h00 às 18h00. Hora de almoço: 12h30 - 14h00.  

 

O que devem trazer os participantes: máscara (a partir dos 10 anos); chapéu, roupa e calçado 

confortáveis; uma muda de roupa; garrafa de água; dois lanches (meio da manhã e da tarde). 

 

Almoço no Portugal dos Pequenitos: Podem solicitar, na ficha de inscrição, almoço servido pela 

Fundação Bissaya Barreto, acrescendo um valor de 5€ diário ou podem trazer a sua marmita 

aquecendo-a nos nossos micro-ondas.  O menu será enviado na semana antes das férias. 

 

Quem acompanha os participantes: As atividades são acompanhadas e orientadas pela equipa do 

Serviço Educativo, garantindo a supervisão durante todo o dia. 

 

Limite de participantes: As inscrições são limitadas e aceites por ordem de entrada. A realização do 

programa implica um limite mínimo de 5 inscrições e um limite máximo de 12. Não havendo o 

número mínimo de inscrições, o Serviço Educativo do Portugal dos Pequenitos devolve o pagamento 

e o programa fica sem efeito. 

 

Como fazer a inscrição: Através do e-mail: servicoeducativo@fbb.pt.  

 

Condições para pagamento: O preço da inscrição é 90€ e inclui um Seguro de Acidentes Pessoais. 

Aplica-se um desconto de 10% para irmãos. Após a receção da confirmação de reserva, o pagamento 

deve ser feito através de transferência bancária para o IBAN PT50 0036 0414 9910 1909 0863 7, 

com envio do comprovativo para o e-mail: servicoeducativo@fbb.pt. O participante só se encontra 

efetivamente inscrito após a confirmação do pagamento. 

 

Se a criança apresentar sinais de doença: O Portugal dos Pequenitos não pode receber crianças que 

apresentem sintomas de doença que ponha em causa a saúde dos restantes inscritos e da equipa 

do Serviço Educativo. Caso estes sintomas surjam durante o período das atividades, o adulto 

responsável será contatado de imediato. 
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