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Artigo I 

Âmbito 

 As normas definidas no presente Regulamento Interno visam estabelecer as condições 

de funcionamento da Colónia de Férias no Campo Grande, de Verão, do Centro Social 

Paroquial do Campo Grande, adiante designado por CSPCG. 

Tendo em conta o estado de calamidade devido à pandemia COVID 19 o CSPCG irá 

cumprir as normas e regras de higienização e segurança preconizadas pela DGS e pelo 

IPDJ. 

Artigo II 

Entidade Promotora 

 O CSPCG é uma Instituição Particular de Solidariedade Social sedeada no Campo 

Grande n.º 244, que desenvolve ações com crianças, jovens, adultos e idosos, com vista 

a combater a exclusão social e a promover a cidadania plena. 

O Programa Férias no Campo Grande, destinado a crianças e jovens dos 6/7 anos até 

aos 16 anos (as crianças com 6 anos desde que tenham frequentado o 1º ano do 1º 

ciclo), foi criado pelo CSPCG, sendo da sua inteira responsabilidade quer o planeamento 

quer a execução do mesmo. 

Artigo III 

Objetivo Geral 

 A realização do Férias no Campo Grande do CSPCG é efetuada anualmente no período 

de férias escolares, tendo em conta a necessidade de oferecer uma resposta social de 

ocupação de tempos livres de crianças e jovens, com idades compreendidas entre 

os 6/7 e os 16 anos, através de um programa organizado de carácter educativo e 

cultural, que potencia o estímulo de competências físicas, sociais, cognitivas e afetivas. 

Artigo IV 

Objetivos Específicos 

 Com a dinamização de várias atividades pretendemos atingir os seguintes objetivos: 

1. Integração social, convívio e socialização entre pares; 

2. Aprendizagem de valores, através de atividades lúdico-pedagógicas; 

3. Promover a autonomia, sentido de responsabilidade, capacidade criativa e de 

iniciativa; 

4. Promover o contacto com diferentes recursos da comunidade; 

5. Promover o desenvolvimento do espírito de cooperação e interajuda. 
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As Férias no Campo Grande contemplam atividades lúdico-pedagógicas dinamizadas 

nas instalações do CSPCG, saídas e visitas a parques, idas à praia e piscina, a confirmar 

perante as orientações da DGS. As atividades programadas podem ser alteradas devido 

às condições climatéricas ou outras, tomando em linha de conta a segurança e bem-

estar das crianças e jovens inscritos. 

Qualquer alteração será fruto de aviso aos Pais/Encarregados de Educação. 

Artigo V 

Horário e Local de Funcionamento 

 As Férias no Campo Grande funcionam entre as 8h30 e as 18h30, de 2ª feira a 6ª feira, 

após término do ano letivo e até final de Julho. O CSPCG poderá contemplar a abertura 

em Agosto caso tenha um número suficiente de inscrições. 

Artigo VI 

Direitos e Deveres da Entidade Promotora 

Direitos do CSPCG 

1. Exigir o cumprimento do presente regulamento com vista ao bom funcionamento 

do programa; 

2. Exigir o correto preenchimento da ficha de inscrição no programa; 

3. Elaborar o programa de atividades; 

4. Alterar ou cancelar o programa Férias no Campo Grande, por si organizado, 

quando não estejam reunidas as condições necessárias para a sua concretização; 

5. Exigir a qualquer elemento que deliberadamente danifique material, sejam eles 

Animadores ou Utentes, a pagar os danos causados; 

6. Suspender a participação de qualquer criança/jovem, que pelo seu 

comportamento prejudique de forma significativa o funcionamento das Férias no 

Campo Grande, após prévia informação e contacto com os Encarregados de 

Educação, 

Deveres do CSPCG 

1. Contratar um seguro de acidentes pessoais e acioná-lo sempre que se justifique; 

2. Possuir um Livro de Reclamações; 

3. Assegurar o bom funcionamento do programa, garantindo o acompanhamento 

das crianças e jovens em todas as atividades desenvolvidas; 

4. Na contratação de Animadores, deve facultar todas as condições e informações 

para o bom desempenho das respetivas funções. 
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Artigo VII 

Direitos e Deveres das Crianças e Jovens 

Direitos das crianças/jovens inscritos nas Férias no Campo Grande 

1. Participar nas atividades, de acordo com as orientações da Equipa; 

2. Ter acesso ao Regulamento Interno e Programa de Atividades; 

3. Estar abrangido por Seguro de acidentes pessoais; 

4. Ser apoiado e respeitado, pela Equipa, no desenvolvimento das atividades, bem 

como  ser sempre acompanhado pelos Animadores nas vias públicas. 

5. Optar por trazer de casa, almoço e lanche da manhã, ou usufruir de almoço 

confecionado no CSPCG, mediante pagamento do mesmo. 

6. Usufruir de um lanche a meio da tarde. 

7. Adquirir uma pulseira de identificação, que deverá cuidar e manter ao longo das 

semanas inscritas. 

Deveres das crianças/jovens inscritos nas Férias no Campo Grande 

1. Cumprir o Regulamento Interno; 

2. Ter uma postura digna e um comportamento correto para com os outros 

participantes, para com os Animadores e os outros elementos da Equipa, bem 

como para com todas as outras pessoas com quem interajam no decurso das 

atividades; 

3. Ser assíduo e pontual, respeitando e cumprindo os horários do programa de 

atividades; 

4. Trazer máscara social para utilização segundo as indicações da DGS; 

5. Trazer um pequeno lanche para o período da manhã e, caso opte por trazer 

almoço de casa, deverá trazer prato, talheres e copo; nos dias de passeio de dia 

inteiro trará pic-nic. 

6. Conservar em bom estado todo o material utilizado nas atividades, bem como o 

mobiliário e edifícios utilizados durante o programa.  

Artigo VIII 

Direitos e Deveres dos Encarregados de Educação 

Direitos dos Encarregados de Educação 

1. Acesso ao Livro de Reclamações existente no CSPCG; 

2. Acesso aos seguintes documentos: Regulamento interno; Plano de atividades; 

Identificação da entidade promotora e respetivos contactos - disponibilizados 

através do site https://igrejacampogrande.pt/cspcg 

3. Pôr termo à participação do seu educando nas atividades, se assim o desejarem, 

embora sem reembolso. 
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Deveres dos Encarregados de Educação 

2. Facultar toda a documentação exigida pelo presente regulamento; 

3. Preencher corretamente a ficha de inscrição para o programa Férias no Campo 

Grande no respetivo ano disponível em https://igrejacampogrande.pt/cspcg; 

4. Garantir que a criança/jovem cumpra o horário estabelecido para o 

desenvolvimento das atividades; 

5. Informar, no ato da inscrição, acerca de eventuais restrições alimentares, 

alergias da criança/jovem e fatores relevantes de saúde ou outros; 

6. Em caso de situações específicas do ponto 5, o Encarregado de Educação deve 

contactar a Equipa Técnica; 

7. Garantir que a criança/jovem se faz acompanhar do material e vestuário 

adequado às atividades (descrito no artigo XI);  

Artigo IX 

Processo de Inscrição no programa Férias no Campo Grande 

 Processo de inscrição  

1. Como critério de participação a criança/jovem deverá ter idade compreendida 

entre os 6/7 anos até aos 16 anos; 

2. Em caso da existência de dívidas à Instituição, apenas poderá inscrever-se após 

a sua liquidação; 

3. Os encarregados de educação devem formalizar a inscrição do seu educando 

preenchendo a Ficha de Inscrição disponibilizada on-line em 

https://igrejacampogrande.pt/cspcg; 

4. Devem fornecer os dados necessários ao processo, bem como prestar todas as 

informações necessárias à integração e participação do seu educando no 

programa; 

Período de Inscrições 

1. As inscrições são realizadas online no site https://igrejacampogrande.pt/cspcg a 

partir de 3 de junho e até 5 dias úteis antes do início da semana que pretende 

frequentar, mediante a existência de vagas. No entanto, para garantir vaga, a 

inscrição deverá ser efetuada, pelo menos, com 15 dias úteis de antecedência.  

2. O CSPCG confirmará por email a Inscrição, emitindo uma fatura que deverá ser 

paga no prazo de 1 dia. 

3. O Comprovativo de pagamento é enviado pelos Encarregados de Educação para 

o email secretaria.utente@cspcg.pt, e só então o CSPCG assume a inscrição 

como completa. 

 

 

 

 

mailto:secretaria.utente@cspcg.pt
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Artigo X 

Preçário e forma de Pagamento 

1) Preçário 
(i) Frequência Semanal:  

- Atividades de Lazer no Centro Social ou parques circundantes sem 

necessidade de transporte 

- Cobertura do seguro 

- Lanche da tarde 

- Pulseira de identificação 

As crianças/jovens cobertas pelo protocolo do ISS pagam o valor da mensalidade, 

conforme cálculo do per capita com frequência de 5 dias.  

ii) Atividades Extras: 

- Almoço ou pic nic com lanche: 20,00€ semana (Nota: almoço nas instalações do 

CSPCG trazendo refeição de casa: 0,00€, sendo que esta não deverá necessitar de 

aquecimento) 

- Praia/campo/ passeio de dia inteiro, 2 dias semana (autocarro 2/3 de 

capacidade de ocupação): 30,00€ semana 

iii) Descontos:  

Ao valor da frequência semanal da Tabela 2 pode ser aplicado desconto de 10% para 

segundo irmão ou filho de funcionário. Este desconto não é cumulativo. 

 

 

 

 
 

2) Pagamento 

Por transferência Bancária para o NIB: 0033 0000 00178033510 05 
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• Caso o pagamento seja feito pela Internet solicitamos que coloque no descritivo: 

o Nº de utente; 

o Primeiro e último nome do utente; 

• Solicitamos o envio do comprovativo de pagamento para o seguinte email: 

secretaria.utente@cspcg.pt 

Artigo XI 

Regras de Funcionamento do Programa Férias no Campo Grande 

É aconselhável o uso de roupa prática, confortável e adequada para as atividades. 

Solicitamos que: 

1. Para passeios de dia inteiro: uma mochila grande vazia (para colocar o almoço 

do CSPCG). Quem traz almoço de casa, deverá trazer almoço pic-nic nestes dias. 

2. Para a praia/piscina (dia inteiro): touca, toalha de praia, calções/fato de banho 

adequado, boné, protetor solar e chinelos. 

3. Nos dias de praia e/ou piscina, poderá trazer uma muda roupa, caso considere 

necessário. 

4. Quando há saídas para o exterior, durante a parte da manhã, a saída do CSPCG 

é efetuada às 8.30h, com apenas 10 minutos de tolerância. 

5. Nos passeios de dia inteiro, a chegada está prevista para as 18h. 

6. Em todo o programa Férias no Campo Grande, para além de roupa e calçado 

prático, deverá trazer máscara social, um boné ou chapéu e uma garrafa de 

água identificada. 

7. Deverá trazer um pequeno lanche para a parte da manhã. 

8. Os telemóveis são permitidos, só podendo ser utilizados nos horários pré-

estabelecidos. 

9. Medicamentos, exceto nos casos em que a criança/jovem se encontre medicado. 

Nestes casos, o encarregado de educação deverá entregá-los à coordenadora, 

juntamente com a prescrição médica; 

10. Caso a criança/jovem sofra de enjoos, deverá a(o) mesma(o) ser portador(a) de 

medicação necessária. 

11. O CSPCG não se responsabiliza pelo desaparecimento ou deterioração de 

roupas e outros objetos trazidos pela criança/jovem, nomeadamente telemóveis, 

jogos eletrónicos, bolas, entre outros. 

12. A criança/jovem só poderá sair sozinho ou com pessoas não referenciadas na 

ficha de inscrição, com autorização prévia do encarregado de educação, 

comunicada à Coordenadora do Programa Férias no Campo Grande. 

Para maior segurança das crianças/jovens não é permitido trazer: 

1. Bóias, colchões insufláveis e pranchas. 

2. As bebidas alcoólicas e/ou estupefacientes são proibidas. 
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Artigo XII 

Casos Omissos 

Os casos omissos no presente Regulamento serão analisados e resolvidos pela Equipa 

Técnica do Programa Férias no Campo Grande.  

Contactos: 

CSPCG: 21 781 24 80 

e-mail: nucleo.junior@cspcg.pt  

 

Telemóvel de serviço: 91 633 10 15 

 

Equipa Coordenadora  

Iva Sabino 

Rita Baptista 

Margarida Luís 

 

mailto:nucleo.junior@cspcg.pt

