
Circular nº 10/T – 18/19                                                       ESCOLA DE TÉNIS 

 
                             

Exmo. Sr. Encarregado de Educação 

A Escola de Ténis, com mais de 25 anos de experiência na organização de férias 

desportivas, vai realizar cinco estágios nas férias de verão, no período de 24 de 

Junho a 26 de Julho. 

A fim de, atempadamente, procedermos à sua organização e caso esteja interessado, 

agradecemos o preenchimento do boletim anexo e a sua devolução à 

Secretaria/Tesouraria do Colégio, acompanhada do respetivo pagamento, até ao 

último dia útil da semana anterior à semana pretendida. 

Regulamento: 

• As inscrições provisórias decorrerão de 20 de maio a 21 de junho; 

• As férias desportivas estão também abertas a alunos externos; 

• As férias desportivas só terão lugar se houver o mínimo de 6 inscrições e o  

máximo de 30; 

• O pagamento da inscrição será feito na secretaria/tesouraria do Colégio; 

• Nenhuma inscrição provisória será reembolsável, salvo por qualquer motivo 

imputável aos serviços do Colégio.      

• Os alunos deverão comparecer com o equipamento adequado às atividades 

programadas (calçado desportivo, fato de treino, fato de banho, etc.). 

• Poderão trazer bicicleta logo no início das férias desportivas, sendo obrigatório, 

por motivos de segurança, a utilização de capacete. 

• O horário das atividades deverá ser escrupulosamente respeitado para 

assegurar o seu normal funcionamento. 

Nota: Até 28 de junho, aos alunos inscritos na Atividade é dada a possibilidade de 
terem aula de Ténis no dia e hora habitual, sem comprometer o estágio. 
 
A Professora de Ténis 
Patrícia Felício                                                                Meleças, 15 de maio de 2019 
 
DESTINATÁRIO: Encarregados de educação dos alunos do 1º, 2º e 3º ciclos                                              

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anexo da Circular nº 10/T – 18/19                 (Entregar na Secretaria/Tesouraria do Colégio) 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO: FÉRIAS DESPORTIVAS DE TÉNIS 

Estou interessado que o meu educando ___________________________________, 
_________ aluno do ____º ano, turma ____, participe nas férias desportivas de verão. 
       
Assinale com um X a(s) semana(s) pretendida(s) 
  
1ª             2ª              3ª              4ª              5ª             

            
1 semana: Com alimentação:135,50 €                    Sem alimentação: 95,00€                 
     
2 ou mais semanas: Com alimentação:119,00€           Sem alimentação:78,50€      
               
Data: ____/____/2019                          O Encarregado de Educação 

 
      ______________________________ 



ESCOLA DE TÉNIS  
Programa das Férias Desportivas de Verão – 2019 

 

 

 
 
 

PERÍODO DAS FÉRIAS DESPORTIVAS: 
 

1.ª Semana: 24 a 28 de junho;                    4.ª Semana: 15 a 19 de julho; 
2.ª Semana: 01 a 05 de julho;             5.ª Semana: 22 a 26 de julho; 
3.ª Semana: 08 a 12 de julho; 

 
 
NOTA: A alimentação inclui lanche da manhã + almoço + lanche da tarde; 

HORAS 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

09:00/ 09:30 Apresentação Receção Receção Receção Receção 

   09:30/10:00 

Ténis 
 

Ténis 
Foot-Ténis 

 
 

Ténis 
 
 
 

Torneio 
de 

Verão 
2019  

10:00/10:30 

10:30/11:00 

11:00/11 :30 

Basebol 
 

Badminton 
 

11:30/12:00 

Piscina 12:00/12:30 
Futebol Piscina 

12:30/13:00 

13:00/14:00 Almoço Almoço  Almoço Almoço  Picnic 

14:00/14:30 
Ténis 

Ténis 

 
Ténis 

Matra-
quilhos 

Caça ao 
Tesouro 

 14:30/15:00 

15:00/15:30 

Ténis de Mesa 
Jogos 

Populares/ 
Jogos de Água 

Hóquei em 
Campo 

Final do 
Torneio 

15:30/16:00 
Circuito 

de 
Bicicleta 

Entrega de 
Prémios 

(para todos 
os atletas 
inscritos) 

16:00/16:30 

16:30/16:45 Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 


