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O que é?

O Projeto OTL – Ocupação dos Tempos Livres das crianças 
durante as férias de verão tem como principal 

objetivo colmatar a dificuldade
 verificada por parte dos pais em conseguirem 

conciliar o trabalho com as férias dos seus filhos.

Crianças e Jovens dos 10* aos 14** anos

Quem pode participar?

OTLVerão2022

* 5 anoo

** até 31 de dezembro



Quando vai funcionar?
Semana 1 - 04 a 08 de julho
Semana 2 - 11 a 15 de julho
Semana 3 - 18 a 22 de julho
Semana 4 - 25 a 29 de julho

 

das 09h00 às 17h30

Semana 5 - 1 a 5 de agosto
Semana 6 - 8 a 12 de agosto

 

Horários

Onde vai funcionar?
O OTL Verão vai funcionar no espaço na

Reserva Natural do Cavalo Sorraia

Transportes
Serão transportados diariamente as crianças dos lugares: Frade de Baixo, 

Frade de Cima, Casalinho e Gouxaria.
Caso seja solicitado no ato de inscrição
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Inclui:

Escalão A - 20€/semana
Escalão B - 30€/semana

Escalão C e seguintes - 40€/semana

As inscrições deverão ser realizadas no Balcão Único até ao 
dia 22 de junho de 2022

No ato da inscrição é obrigatória a entrega dos documentos 
requeridos sendo a inscrição validada apenas com o 

pagamento das inscrições mensais. 

atividades
viagens 

almoços*

Valores

* excepto nos dias de passeio

Irmãos inscritos na CAF e OTL de Verão terão desconto: primeiro irmão 20%, segundo irmão 30%

A admissão no OTL é realizada em função das reais necessidades das famílias, devidamente 
comprovadas através da declaração da entidade patronal onde conste o horário e o local de trabalho dos adultos pertencentes ao agregado familiar.

Em junho, no ato da inscrição, serão pagas as inscrições de Julho.  Em Julho até ao dia 25 serão pagas e confirmadas as inscrições de agosto. 
Serão prioritárias, também, as inscrições em que os pais/encarregados de educação se encontrem ambos a trabalhar. 
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Obrigatória a entrega do Comprovativo de Escalão (emitido pela Segurança Social)

* Limitado a 20 inscrições p/ Turno



Plano de Atividades Geral
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A adicionar brevemente!



Projeto OTL - Verão 2022

Informações:

Normas OTL - Verão 2022
Disponíveis em www.cm-alpiarca.pt

Áreas de atividade | Educação

Contactos:
gabineteeducacao@cm-alpiarca.pt

243 559 100
961 930 776
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