HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
O ATL encontra-se em funcionamento de segunda
a sexta-feira, durante os seguintes períodos:

*Período da manhã

das 9h30m às 13h15m

Período da tarde

das 13h10m às 18h30m

O período de funcionamento do ATL decorre de
setembro a junho, cumprindo-se o calendário
escolar oficial.
*O período da manhã está sujeito a nº mínimo de
alunos

PERÍODO DE FÉRIAS/
INTERRUPÇÕES LETIVAS
No período de férias/interrupções letivas, os alunos
que frequentam o ATL terão a possibilidade de
frequência durante uma semana nos períodos de
interrupções letivas e de inscrição em programas de
atividades do Colégio.
O transporte não é assegurado nos períodos de
férias escolares.

EQUIPA PEDAGÓGICA

INSCRIÇÕES ABERTAS
Um ATL que abrange a componente de
estudo em ensino integrado com outras
áreas de expressão e assegura o
transporte para o Colégio, almoço e
lanche.

ESTUDO (ENSINO INTEGRADO)
INFORMÁTICA

ARTES PLÁSTICAS

MÚSICA

TEATRO

DESPORTO

INGLÊS

Mensalidade

A equipa do ATL é coadjuvada pela equipa de
colaboradores do GCPV, da qual fazem parte a
direção pedagógica do 1º Ciclo, uma monitora e
docentes especializados das atividades de oferta
complementar.

170 €

INSCRIÇÃO

dos 6 aos 10 anos

No ato da inscrição é necessário:
Cartão de cidadão Aluno/Pais/Encarregado de
Educação

Programas de Complemento para a Escola

Foto tipo-passe do aluno
Pagamento do valor da inscrição

ATL

TELF

252 291 650

FAX

252 291 659

E-MAIL

geral@GrandeColegioPV.com

Rua Cidade de Guimarâes, n.º 156, 4490-148 Póvoa de Varzim

O futuro
fazemos agora.

O futuro fazemos agora.
ACADEMIA
DOS 6 AOS 10 ANOS
Num enquadramento dinâmico de complemento lúdico pedagógico inserido nos contextos das expressões artísticas, musicais e
de estudo orientado, este projeto de ATL
visa responder às necessidades dos alunos
que
frequentam
o
ensino
público
promovendo a participação ativa em atividades de complemento para a escola e ocupação dos seus tempos livres.

ESTUDO

ARTES PLÁSTICAS

Realização dos trabalhos de casa e consolidação de
conhecimentos,
esclarecimento
de
dúvidas
e
desenvolvimento de hábitos de estudo e de trabalho.

Valorização da produção artística e desenvolvimento
de técnicas básicas de desenho, pintura, colagem e
dobragem em vários materiais.

1h 30m

INFORMÁTICA

ARTES PLÁSTICAS

TEATRO

MÚSICA
INGLÊS

DESPORTO

60 min.

1 vez por semana

INFORMÁTICA

TEATRO

Exploração assistida dos programas e explicitação dos
conceitos associados aos conteúdos.

Experimentação
de
diferentes
técnicas
de
representação em projetos de teatro (de atores, de
marionetas, de sombras...)

60 min.

ESTUDO

todos os dias

1 vez por semana

60 min.

1 vez por semana

MÚSICA

INGLÊS

Criação de pequenas peças musicais através de
canções, danças, jogos e exploração de instrumentos
musicais.

Consciencialização de estruturas da nova língua:
leitura, escrita, compreensão e expressão oral.

60 min.

1 vez por semana

DESPORTO
Promoção da prática desportiva e do espírito de
camaradagem e fair-play.

60 min.

1 vez por semana

60 min.

1 vez por semana

INSCRIÇÕES ABERTAS!
A Academia possibilita a construção de

PROGRAMAS À MEDIDA

mediante interesses manifestados
pelos alunos.

