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Terapia da Fala

www.tamexer.pt

Psicologia

2.º ciclo / 3.º ciclo
Objetivos
O Centro Lúdico da Associação Juvenil Tá a Mexer, a funcionar sob a tutela do Instituto de
Segurança Social, visa promover o desenvolvimento integral da criança através de atividades
lúdicas de tempos livres. Por outro lado pretende potenciar as capacidades de aprendizagem das
crianças, melhorando o seu rendimento escolar através de um serviço de apoio ao estudo
baseado nas características de salas de estudo de alto rendimento.

1.º ciclo
Os packs para as crianças do primeiro ciclo são pensados no sentido de ir ao encontro das
Necessidades das crianças e dos Encarregados de Educação nos tempos antes e pós letivos.

Packs

Preço /mês

1. 7h50 – 9h: Atividades lúdicas + acompanhamento à escola

36€

2. 16h – 18h00: Apoio ao estudo + atividades lúdicas
(horário para as crianças que não estão inscritas nas atividades
de enriquecimento curricular)
3. 16h – 19h30: Apoio ao estudo + atividades lúdicas
(horário para as crianças que não estão inscritas nas atividades
de enriquecimento curricular)

77€

4. 17h30 – 19h30: Apoio ao estudo + atividades lúdicas

77€

99€

Pack 1+2

95€

Pack 1+4

95€

Pack 1+3
5. Manhã extra

120€
2,5€

6. Tarde extra

6€

7. Dia extra (para meninos que não frequentem o centro lúdico)

12€

8. Serviço de transporte para atividades externas ao centro lúdico

Mediante
orçamento
Mediante
orçamento

9. Serviço de transporte do centro lúdico para casa

Nos dias em que não há atividades letivas pós almoço (últimos dias de cada período,…), o
centro lúdico assegura essas tardes mediante o pagamento de 6€

Os packs para as crianças do segundo ciclo são pensados no sentido de preparar os jovens com
métodos de estudo para esta etapa escolar, bem como para as provas e exames a que estão
sujeitos de forma a que se sintam capazes para superar.

Packs

Preço /mês

1. 14h – 17h30: todos os dias

110€

2. 14h – 17h30: 4 vezes por semana

85€

3. 14h – 17h30: 3 vezes por semana

66€

4. 14h – 17h30: 2 vezes por semana

45€

Serviço de transporte da escola para o centro lúdico na Lourinhã

6€/mês

Serviço de transporte das escolas do concelho da Lourinhã para
o centro lúdico
Serviço de transporte do centro lúdico para casa

Mediante
orçamento
Mediante
orçamento

Inscrição no Centro Lúdico

 Fotocópia da identificação da criança com o respetivo cartão de utente e NIF
 1 Fotografia
 Fotocópia do boletim de vacinas
 Fotocópia do BI e NIF/ cartão de cidadão dos encarregados de educação e
das pessoas autorizadas a ir buscar as crianças

Pagamento de:
 Cartão de sócio – 10€ válido por doze meses
 Seguro – 10€ válido para o ano letivo
 Joia de inscrição – 10€ válido por um ano letivo

