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REGULAMENTO INTERNO DE ORGANIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS 

” FÉRIAS DESPORTIVAS DA ROCHINHA E DO VI” 
“DAR – DESPORTO ATIVIDADES E REFEIÇÕES” 

 
 

NOTA JUSTIFICATIVA 

 
No período de interrupções letivas o Município tem vindo a desenvolver os projetos “Férias 

Desportivas da Rochinha e do VI” e “DAR – Desporto Atividades e Refeições”, nos quais se promove 

a prática desportiva, e se desenvolvem diversos ateliers temáticos, deslocações várias com carater 

lúdico e cultural. Estas atividades têm como principal objetivo a melhoria da qualidade de vida e a 

formação pessoal, social e desportiva das crianças entre os 6 e os 12 anos. 

 

Para que os projetos se desenvolvam com eficácia e equidade, é necessário estabelecer um conjunto 

de princípios a que os mesmos devem obedecer. Assim o presente regulamento pretende definir os 

direitos, deveres e regras a observar por todas as pessoas que envolvem as atividades, conforme 

estabelecido no nº 1 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 32/2011, de 7 de março. 

 

 

Capitulo I 

Disposições Gerais 

 

Artigo 1º 

Âmbito 

 

O presente documento define os princípios de organização e funcionamento que regem os projectos 

“Férias Desportivas da Rochinha e do Vi” e “DAR – Desporto Atividade e Refeições”, organizados pelo 

Municipio de Bombarral. 

 

 

Artigo 2º 

Objetivos 

 

Os projetos têm como objetivos, os seguintes aspetos: 
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1) Providenciar nos períodos de férias escolares do Natal, Páscoa e de Verão, uma alternativa, que 

visa responder às necessidades familiares no acompanhamento das crianças e jovens durante as 

pausas escolares, em particular junto de extratos sociais mais desfavorecidos; 

2) Proporcionar na ocupação dos tempos livres das crianças e jovens, um conjunto de atividades 

formativas de carácter educativo, lúdio, cultural e desportivo, num ambiente educativo e 

recreativo, contribuindo para o desenvolvimento de relações inter-pessoais nos participantes, e 

valores fundamentais para o desenvolvimento humano. 

 

Artigo 3º 

Destinatários 

 

1) Os projetos destinam-se a crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, inclusive, 

residentes no Concelho de Bombarral ou que frequentem o Agrupamento de Escolas Fernão do 

Pó. 

2) Poderão ainda frequentar o projeto “Férias Desportivas da Rochinha e do Vi” as crianças que no 

período de interrupção letiva se encontrem ao encargo de familiares residentes no Concelho de 

Bombarral, caso as vagas disponíveis não fiquem esgotadas com as crianças referidas no número 

anterior. 

3) O projeto “DAR – Desporto Atividades e Refeições” só se destina a crianças a frequentar o 1º 

Ciclo do Ensino Básico. 

 

Artigo 4º 

Local e Funcionamento dos projetos 

 

1) Os projetos têm um carácter educativo, lúdico, cultural e desportivo e destinam-se a um número 

máximo de 50 crianças, por turno, distribuídas 20 crianças do projeto “DAR” e 30 crianças do 

projeto “Férias Desportivas da Rochinha e do Vi”.  

2) O projeto “Férias Desportivas da Rochinha e do Vi” desenvolve-se no período de interrupção 

letiva do verão, entre as 09h00 e as17h30, e é organizado em três ou quatro turnos, distribuídos 

por duas ou três semanas, sendo as datas definidas anualmente, de acordo com o calendário 

escolar. 

3) O projeto “DAR” desenvolve-se nas interrupções letivas do Natal, da Páscoa, entre as 09h00 e as 

17h00 e do Verão, entre as 09h00 e as 17h30. Nas duas primeiras terá a duração máxima de 5 

dias e no período de interrupção letiva do verão é distribuído por três ou quatro turnos 

coincidentes com os estabelecidos para o projeto “Férias Desportivas da Rochinha e do Vi”. 

4) Durante o período dos projetos será assegurado o serviço de refeições, para o efeito os 

Encarregados de Educação devem efetuar a inscrição no ato de candidatura. 
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5) O Município assegura o transporte gratuito as crianças do projeto DAR nas interrupções letivas do 

Natal, da Páscoa e no primeiro ou segundo turno do período de verão, de acordo com a 

disponibilidade do serviço de transportes em assegurar o referido serviço. 

6) Os projetos têm como local de funcionamento o Centro Educativo do Bombarral, a Piscina 

Municipal, a Mata Municipal, o Parque da Praça da Republica e outros locais que poderão ser 

utilizados, conforme o plano de atividades de cada ano. 

 

Artigo 5º 

Candidaturas 

 

1) As candidaturas para os projetos efetuam-se no mês de maio, no Setor da Educação do Município 

de Bombarral. As datas serão publicitadas e divulgadas através do “site” do Município de 

Bombarral e distribuída informação aos alunos do 1º Ciclo do Centro Educativo do Bombarral. 

2) Excecionalmente, se ainda existirem vagas disponíveis podem ser recebidas candidaturas até ao 

10º dia útil anterior ao início do turno. 

3) Cada criança só se poderá inscrever em dois turnos, podendo ficar em lista de espera para 

frequentar outro turno se existir disponibilidade. 

4) No caso do projeto “Férias Desportivas da Rochinha e do Vi” o pagamento do turno e do serviço 

de refeições serão efetuados no ato de inscrição.  

5) No projeto DAR apenas um dos turnos será gratuito. 

 

 

Artigo 6º 

Lista de espera 

  

1) Sempre que o número de candidaturas ultrapasse o limite definido no nº1 do artigo 4º, será 

elaborada pelo Setor da Educação do Município uma lista de espera, para que, caso se verifique 

alguma desistência, se possam ocupar as vagas sobrantes.  

2) Se existirem 15 inscrições em lista de espera, para algum dos turnos, será aberta uma nova 

turma com o limite de 25 crianças. 

3) A lista referida no número anterior é elaborada de acordo com os seguintes critérios: a ordem 

preferencial definida no artigo 3º e a data de apresentação da candidatura. 

4) Só após a integração das crianças acima referidas é que serão admitidas as candidaturas 

condicionais. 
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Artigo 7º 

Documentos necessários para as candidaturas aos serviços 

 

1) As candidaturas são efetuadas no Setor da Educação do Município de Bombarral, pelos 

Encarregados de Educação, através de impresso próprio, fornecido pelo serviço supra citado, o 

qual se encontra disponível no “site” do Município em www.cm-bombarral.pt. 

2) Deverão ser apresentados para conferência: Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão ou 

Passaporte e contribuinte fiscal da criança e do Encarregado de Educação; 

3) Quando a criança esteja integrada no escalão 2 do abono de família, deverá apresentar 

declaração atualizada emitida pela Segurança Social ou outra, para beneficiar de 50% do valor 

das refeições, salvo se essa informação já constar no Setor de Educação do Município. 

 

Artigo 8º 

Comparticipação nos projetos 

 

1) Serviço de Refeições: 

a) O preço do serviço de refeições a fornecer durante a execução dos projetos será igual ao 

valor fixado anualmente por despacho do Ministério da Educação para o ensino pré-escolar e 

1º ciclo do ensino básico. 

b) O valor da comparticipação familiar é calculado com base no escalão de abono de família, de 

acordo com a legislação em vigor, conforme a seguinte tabela: 

 

 

Escalão de abono de família 

 

Percentagem do valor da comparticipação 

familiar 

 

Escalão 1 Gratuito 

Escalão 2 50% do valor definido no nº1 

Escalão 3 e seguintes 100% do valor definido no nº1 

 

2) Valor a pagar pela inscrição nos turnos do projeto “Férias Desportivas da Rochinha e do Vi”, será 

aprovado anualmente, tendo por base o preço da programação. 
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Artigo 9º 

Formas de pagamento  

 

1) O Município do Bombarral emitirá, no ato de inscrição a fatura para cobrança dos pagamentos a 

que haja lugar pelos serviços a usufruir 

2) O pagamento das faturas poderá ser efetuado na Tesouraria do Município de Bombarral, através 

de numerário ou cheque emitido à ordem de “Município de Bombarral”, ou por multibanco. 

 

Artigo 10º 

Desistências e faltas 

 

O Município não efectuará a devolução do valor da inscrição pago no projeto “Férias Desportivas da 

Rochinha e do Vi” em caso de desistência ou faltas. 

 

Artigo 11º 

Plano de Atividades e projetos pedagógico e de animaçãoº 

 

1) Anualmente é elaborado um Plano de Atividades a desenvolver nos projetos com a respetiva 

programação onde constam as atividades a desenvolver e os respetivos locais onde irão decorrer. 

As atividades desenvolvem-se nas seguintes áreas: 

a. Desenvolvimento moral e relações interpessoais (ex: valores sociais); 

b. Educação Artística (ex: expressão dramática e plástica, ...); 

c. Ambiental (ex: atividades de interesse ambiental, …) 

d. Culturais (ex: visitas e saídas e atividades de interesse cultural, oficinas de teatro, …) 

e. Desportivas (ex: jogos recreativos e tradicionais, pratica de diversas modalidades, 

designadamente: natação, futebol, basquetebol, voleibol , …) 

2) Será elaborado um projeto pedagógico e de animação, no qual se expressam os princípios, 

objetivos e estratégias educativas e pedagógica.  

 

Artigo 12º 

Estrutura Funcional 

 

1) Os projetos “Férias Desportivas da Rochinha e do Vi” e “DAR – Desporto Atividades e 

Refeições” são uma organização da Câmara Municipal de Bombarral, com a direção técnica 

do Setor de Educação, Desporto e Juventude. A equipa técnica é a seguinte, constituída de 

acordo com a legislação em vigor: 
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a. Um Coordenador Geral, a quem compete a direção geral do Programa e a Coordenação do 

Plano de atividades; 

b. Um Coordenador, o qual tem a formação de Diretor Técnico Desportivo;  

c. Um monitor para cada seis participantes, nos casos em que a idade deste seja inferior a 10 

anos; 

d. Um monitor para cada dez participantes, nos casos em que a idade destes esteja 

compreendida entre os 10 e os 12 anos. 

 

Artigo 13º 

Direitos e deveres da Câmara Municipal de Bombarral 

 

1) São direitos da Câmara Municipal de Bombarral: 

a. Agir em conformidade com o regulamento interno dos projetos. 

b. Não aceitar a participação ou expulsar qualquer participante, em casos devidamente 

fundamentados e que possam colocar em risco a integridade de outros participantes ou o 

normal funcionamento do projetos. 

2) São deveres da Câmara Municipal de Bombarral: 

a. Publicitar a realização dos projetos “Férias Desportivas da Rochinha e do Vi” e “DAR – 

Desporto, Atividades e Refeições” no site do Municipio, possibilitando a inscrição de todos os 

interessados, definindo claramente as condições de participação nos referidos projetos.  

b. Proporcionar as condições necessárias para que as atividades a realizar nos projetos “Férias 

Desportivas da Rochinha e do Vi” e “DAR – Desporto, Atividades e Refeições”, respeitem a 

legislação em vigor. 

c. Assegurara o cumprimento integral deste regulamento interno, com especial destaque para as 

questões de segurança e salvaguarda da integridade física dos participantes. 

d. A Câmara Municipal de Bombarral deve facultar uma lista telefónica onde conste o número dos 

encarregados de educação de cada participante, a cada Animador/Monitor, bem como a 

apólice de seguro das atividades. 

 

Artigo 14º 

Direitos e deveres dos participantes (crianças) 

 

1) São Direitos dos participantes (crianças): 

a. Terem direito ao serviço nas condições definidas e divulgadas publicamente pelos serviços 

municipais, em igualdade com outros participantes sem descriminações. 

b. Os participantes têm o direito de ser sempre acompanhados pelos Animadores/Monitores nas 

vias públicas. 
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c. Usufruir do serviço de almoço, mediante a prévia requisição da mesma. No entanto é permitida 

a saída do Centro Educativo do Bombarral pelas 12h30 até às 14h00 para que os participantes 

possam almoçar com o respetivo Encarregado de Educação. 

2) São deveres dos participantes (crianças): 

a. Seguir as indicações e instruções dos Animadores/Monitores e Coordenadores no que diz 

respeito ao tempo e ao modo de realização das atividades de forma a cumprir o programa dos 

projetos. Devem também zelar pelo cumprimento do presente regulamento. 

b. Devem ter uma postura digna, com um comportamento correto para com os outros 

participantes, os Animadores/Monitores e Coordenadores dos projetos, bem como com todas 

as outras pessoas com quem interajam no decurso das atividades. 

c. São responsáveis por conservar em bom estado todo o material utilizado nas atividades, bem 

como o mobiliário e edifícios utilizados durante a realização dos projetos. 

d. Os participantes (crianças) não podem em caso algum ausentar-se do local onde estão a ser 

desenvolvidas as atividades sem a permissão do monitor. 

  

Artigo 15º 

 Direitos e deveres dos Encarregados de Educação  

 

1) São Direitos dos Encarregados de Educação: 

a. Os encarregados de educação têm o direito de pôr termo à participação do seu educando nas 

atividades, se assim o desejarem. Podem ir buscar a criança outros familiares ou amigos 

desde que devidamente autorizados pelo encarregado de educação da criança. 

b. Os pais e encarregados de educação têm o direito ao Livro de Reclamações existente no 

Centro Educativo do Bombarral, para efeitos da realização dos projetos. 

c. Os pais e encarregados de educação têm o direito de pedir referências relativas aos 

Animadores/Monitores. 

d. Os encarregados de educação do jovem ou da criança que integre as nossas atividades têm o 

direito aos seguintes documento: 

  - Plano de atividades; 

- Regulamento interno; 

- Identificação da entidade organizadora e respetivos contactos; 

- Boletim de inscrição. 

2) São deveres dos Encarregados de Educação: 

a. Os pais e encarregados de educação têm o dever de preencher corretamente a ficha de 

inscrição dos participantes, indicando qualquer condicionalismo que exista, nomeadamente 

quanto a necessidade de alimentação específica ou cuidados especiais de saúde a observar. 
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b. Devem garantir que as crianças cheguem dentro do horário, previamente indicado e vestidas de 

forma adequada para desenvolver as atividades previamente propostas. 

 

Artigo 16º 

 Direitos e deveres da Equipa pedagógica 

 

 

1)  São direitos do Coordenador: 

a. O coordenador tem o direito de excluir da Equipa Pedagógica qualquer elemento do pessoal 

técnico que adote uma conduta profissional menos própria, ou que não cumpra o presente 

regulamento. 

b. Cabe-lhe o direito de alterar ou reajustar o plano de atividades a desenvolver nos projetos 

sempre que lhe pareça necessário. 

2) São deveres do Coordenador: 

a. É responsável pelo funcionamento dos projetos, coordena a parte técnica, pedagógica e 

administrativa. Tem como principal função elaborar, operacionalizar e garantir o cumprimento 

do plano de atividades de forma a atingir os objetivos previstos, para que isso aconteça, 

coordena a equipa de Animadores/Monitores. 

b. Deverá manter uma boa relação com toda a equipa pedagógica e com todo o resto do pessoal 

(incluindo os participantes). Fica com a responsabilidade de gerir as reuniões entre os 

Animadores/Monitores e de intervir junto dos participantes garantindo uma boa resolução dos 

problemas e conflitos que eventualmente possam surgir. 

3) São direitos dos Animadores/Monitores: 

a. Os Animadores/Monitores têm o direito de exigir o cumprimento do presente regulamento aos 

participantes. 

b. Aos animadores reserva-se o direito de, informar o Municipio com vista a que o participante 

possa ser excluído pelo seu comportamento se este prejudique de forma significativa o 

funcionamento do campo de férias. 

c. Os Animadores/Monitores podem ser prestadores de serviços, ou auxiliares de ação 

educativa do quadro de pessoal da Câmara Municipal, ou voluntários, os quais têm direito a 

seguro de acidentes pessoais.  

4) São deveres dos animadores/monitores: 

a. Os Animadores/Monitores têm de acompanhar os participantes durante a execução das 

atividades de acordo com o programa de atividades previsto, assim como prestar-lhes a ajuda 

e todo o apoio que necessitem.  

b. Os Animadores/Monitores devem cumprir e assegurar o cumprimento, pelos participantes, 

das normas de saúde, higiene e segurança,  
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c. Os Animadores/Monitores que integram a equipa pedagógica, devem estar sempre 

conscientes da sua responsabilidade relativamente às crianças que participem nas atividades. 

Terão sempre que ter especial atenção a comportamentos menos adequados, que mesmo 

que não ponham em causa os direitos de todos os participantes, possam ser socialmente 

reprováveis. Devem zelar pela dignidade das crianças, ouvir as suas opiniões, respeitar os 

seus sentimentos e garantir a inexistência de atos considerados humilhantes ou 

discriminatórios. 

d. Antes de tomar qualquer decisão que não esteja prevista no plano de atividades deverá 

procurar informar o Coordenador, tendo em vista a sua aprovação. 

e. Tem a obrigação de preparar com antecedência o seu trabalho, juntamente com o resto da 

equipa, na organização das atividades, sempre com o apoio e suporte do Coordenador e 

seguir as suas instruções. 

f. Os Animadores/Monitores têm a obrigação de conhecer o grupo pelo qual são responsáveis, 

de forma a controlar em permanência a segurança dos participantes. 

g. O Animador/Monitor deverá estar atento ao que os participantes dizem ou fazem, mostrando 

que está sempre disponível para ajudar a solucionar qualquer problema; 

h. A vigilância deve ser constante (sem que interfira na liberdade do individuo ou do grupo) para 

evitar acidentes; 

i. Fazer-se sempre acompanhar e conhecer a localização dos materiais de primeiros socorros 

      (caixa de primeiros socorros, extintores…). 

j. Em cada atividade utilizar sempre os equipamentos adequados de acordo com as normas de 

segurança (capacete, luvas, roupa adequada…). 

k. No caso de passeios que envolvam autocarros, os Animadores/Monitores devem garantir que 

todos circulem com cinto de segurança e evitar que se debrucem nas janelas ou portas. 

l. Ter atenção aos horários em que os participantes podem praticar atividades na água (nunca 

após refeições). 

m. Em recintos fechados deve conhecer as saídas de emergência, assim como estar bem 

sinalizadas e devidamente acessíveis. 

 

 

Artigo 17º 

Proibições e permissões   

1) Não são permitidas na realização dos projetos: 

a. Bebidas alcoólicas e estupefacientes; 

b. Medicamentos, excetuando casos em que o participante se encontre medicado. Estas 

situações deverão ser comunicadas por escrito pelo encarregado de educação e entregues na 

Câmara Municipal no ato da inscrição ou comunicado posteriormente; 
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c. Objetos cortantes ou outros, que pela sua perigosidade coloquem em risco a integridade 

física dos participantes (navalhas, lâminas, facas…); 

d. Armas de qualquer espécie; 

e. Os telemóveis são permitidos, mas terão de ser entregues aos Monitores/Animadores, só 

podendo ser utilizados nos horários preestabelecidos; 

f. Jogos de vídeo, consolas e portáteis. 

2) Não é aconselhável o participante ser portador de objetos de valor ou quantias de dinheiro 

avultadas, pois podem correr o risco de se extraviar. 

3) A organização não se responsabiliza pelo desaparecimento de objetos que não estejam à sua 

guarda, pelo que cada participante terá a inteira responsabilidade de zelar pelos seus bens. 

 

Artigo 18º 

Casos omissos 

 

As dúvidas que surjam de interpretação dos presentes princípios, ou os casos omissos, serão 

analisados e resolvidos pelo Presidente da Câmara Municipal, ou pelo Vereador com poderes 

delegados. 

 

  

Artigo 19º 

Vigência 

 

Os presentes princípios entrarão em vigor após aprovação pela Câmara Municipal de Bombarral. 

 

 

 


