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Exmos. Senhores 

Pais/Encarregados de Educação 

ASSUNTO: CLUBE DE FÉRIAS 2017 DA QUEEN ELIZABETH'S SCHOOL 

O ano letivo termina a 23 de junho, mas manter-se-á o Colégio aberto de 26 de junho 
a 30 de junho, ficando as crianças em atividades orientadas pelos seus professores. 

O Clube de Férias da Q.E.S. decorrerá de 3 a 28 de julho, com idas à Aroeira em dias 
alternados para cada grupo de alunos (grupo A e grupo B). 

O horário a praticar será das 8h30m às 17h00m para o grupo que sai para a Aroeira e 

das 9h às 17h para o grupo que fica no Colégio. 

Os alunos são divididos em dois grupos com idêntico número de crianças e ambos 

integrando crianças das várias faixas etárias (básico e infantil). Cada  grupo, em 

alternância, permanecerá um dia em atividades no Colégio e outro irá para a Herdade 

da Aroeira/Praia da Rainha. 

As crianças serão sempre acompanhadas por professores, os quais serão 

coadjuvados por auxiliares de ação educativa. 

O grupo que vai para a Herdade da Aroeira é subdividido em vários grupos de 20 a 25 

crianças cada, havendo vários professores responsáveis por cada grupo. Os alunos 

vão rodando pelas diversas atividades: praia (a partir dos 4 anos), piscina, badminton, 

ténis, golf (alunos do básico) e campo de jogos. 

A Praia da Rainha encontra-se na proximidade da Aroeira, tem toldos, primeiros 

socorros, parque de estacionamento para as carrinhas e é vigiada por nadadores 

salvadores.  

As carrinhas a utilizar terão ar condicionado e cintos de segurança. 

Quer na praia, quer na piscina, as crianças estão sempre protegidas por toldos. 

Os alunos do Básico cujos pais manifestem interesse, poderão praticar surf, na 

Praia da Rainha (com um custo de € 18,00 por aluno/aula), sob a orientação do 

professor Pedro Araújo Conte Morais Couto (LX Surfcamp & School), Federado n.º 

85, Treinador Credenciado do Nível I da Federação Portuguesa de Surf e credenciado 

pelo Instituto de Desporto de Portugal. As aulas de surf terão lugar às quintas e 

sextas-feiras, nos dias em que os alunos forem à praia, podendo também ter lugar às 

quartas-feiras, em função do número de inscrições. Em princípio, os alunos terão aula 

de surf uma vez por semana, podendo ter duas a três vezes por semana, se os Pais 

manifestarem interesse nisso, por escrito, na Secretaria, sendo, neste caso, os alunos 

separados da sua turma. Agradecemos que os pais interessados façam a inscrição 

para esta modalidade na Secretaria. 

 



As atividades no Colégio serão organizadas por “ateliers”. Serão desenvolvidos os 

seguintes ateliers: Brinco e aprendo, Jogos tradicionais, Karaoke, Faz de conta, “Just 

dance”, Filminhos à solta, Storytelling, Artes e Ofícios, Culinária, Música, Tai-Chi, 

Cinema com pipocas, Informática e Robótica, Jogos pré-desportivos, Motricidade 

lúdica, Atividade desportiva (jogos), “Science and Maths Games, Water Fun, Feelings 

e Disco  circulando as crianças por todos em grupos organizados. 

Em anexo juntamos o preçário e ficha de inscrição no Clube de Férias da Q.E.S. 

2017. 

 

NOTAS: 

Para melhor identificação e segurança pedimos o favor de todas as crianças virem 

equipadas com os calções brancos, T-shirt branca do Colégio, boné ou chapéu do 

Colégio e de preferência terem fato de banho de cor vermelha. Nos dias em que os 

alunos ficam no Colégio têm de vir com farda de Verão. 

 

Nos dias de Aroeira devem trazer: 

- Protetor solar já aplicado 

- 1 fato de banho para muda 

- 1 toalha de praia 

- protetor solar fator 50 

- braçadeiras já cheias, no caso de crianças que não saibam nadar 

- sandálias de plástico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grupo A 

LITTLE STAR – MORANGUINHOS – A.ÍRIS – AZUL – E1 – E2 – E3 – S3 – Q4 – S4 

DIAS DA AROEIRA: 3,5,7,11,13,17,19,21,25,27 de julho 

 

Grupo B 

CEREJINHAS - GIRASSOL - VERDE – ROSA - Q1 - Q2 – Q3 – E4  

DIAS DA AROEIRA: 4,6,10,12,14,18,20,24,26,28 de julho 

 

A Sala Little Stars fará a deslocação na carrinha cinzenta  do Colégio. 

Não é sempre possivel integrar no mesmo grupo as turmas com irmãos. No entanto, 

se o pretenderem, os pais poderão juntar os manos, a título individual, num grupo, 

sendo, depois, a criança deslocada do seu grupo de origem e integrada numa turma 

da mesma faixa etária ou na turma do irmão/irmã. 

 

Agradecemos que façam entrega das fichas de inscrição na Secretaria. 

 

Lisboa, 29 de junho de 2017 

 

            A Direção 

 

     (Dra. Maria da Conceição de Oliveira Martins) 

 

      (Dra. Maria de Lourdes Cabral)  

 

(Dra. Ana Maria Nunes) 

 



PREÇÁRIO DO CLUBE DE FÉRIAS 2017 

01935da Queen Elizabeth's School 

 

A decorrer de 3 a 28 de julho de 2017 

 

 

ALUNOS 

Meses de 

junho/julho 

Pacotes de Serviços de Refeição e Transportes 

 

 

Propina 

Normal 

1 Semana 2 Semanas 3 Semanas 4 Semanas 

Creche 

€82,00 €119,50 €159,50 €199,50 

Infantil – 3 anos 

Infantil – 4/5 anos 

Básico 

 

O preçário integra o valor da propina normal acrescida do preço do 

pacote dos serviços de refeição e transporte, para a Aroeira, estes em 

função do período de utilização. Como já vem sendo hábito, durante o 

Clube de Férias não há serviço de cesto. 

Mantém-se o serviço de transportes ao domicilio pelo preço praticado em 

tempo de aulas e em função do número de semanas de frequência, para 

os utilizadores habituais, podendo verificar-se alterações pontuais face ao 

reajustamento do horário dos motoristas decorrente das idas à Aroeira. 

1 semana: 1 viagem - €30,50        2 viagens - €35,50 

2 semanas: 1 viagem - €61,00      2 viagens - €71,00 

3 semanas: 1 viagem - €91,50      2 viagens - €106,50 

4 semanas: 1 viagem - €122,00    2 viagens - €142,00 

 

  



 

           FICHA DE INSCRIÇÃO 

                          (1 FICHA POR ALUNO) 

 

Para melhor organização dos serviços, solicitamos que nos seja 

devolvida o mais breve possível esta Ficha devidamente preenchida: 

 

CLUBE DE FÉRIAS DA Q.E.S – JULHO 2017 

 

Nome do aluno: _____________________________________________ 

Turma/Sala ________________________________________________ 

 

Pretende que o seu educando frequente o Clube de Férias da Q.E.S.? 

 

Sim   Não 

 

Em caso afirmativo, assinale a(s) semana(s) pretendida(s): 

 

1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 

(3/7 a 7/7) (10/7 a 14/7) (17/7 a 21/7) (24/7 a 28/7) 

 

 

 

_____/____/ 2017       _________________________________ 

(Assinatura do Encarregado de Educação) 

 

 

 



 

  



 

 

 

PREÇÁRIO DO CLUBE DE FÉRIAS 2017 

da Queen Elizabeth's School 

A decorrer de 3 a 28 de julho de 2017 

 

(Para os alunos que vão entrar pela primeira vez na QES, no ano 

escolar 2017/2018) 

(1 FICHA POR ALUNO) 

 

 

 

NOVOS  

ALUNOS 

CLUBE DE FÉRIAS 

1 Semana 2 Semanas 3 Semanas 4 Semanas 

€ 255,00 € 352,00 € 462,00 € 542,00 

 


