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 Inscrições e Preços 

O programa Praia 2018 decorrerá de 02 a 13 de Julho, destinando-se a 

crianças dos 6 aos 12 anos residentes na União das Freguesias, sendo 

relevante para efeitos de inscrição a idade que a criança tiver no início da 

iniciativa. 

Cada criança poderá inscrever-se numa semana podendo ficar em lista de 

espera para a semana não selecionada. 

As inscrições são efetuadas na Junta de Freguesia e Delegações, mediante o 

preenchimento de uma ficha de inscrição e a apresentação dos seguintes 

documentos: 

 Da Criança: 

o BI/CC+NIF ou Cédula (exibição) 

 Do Representante Legal 

o BI + NIF ou CC (exibição) 

o Comprovativo de morada (Para cidadãos não nacionais) 

o Termo de Responsabilidade (anexo à ficha de inscrição) 

o Comprovativo de atribuição de guarda do menor (quando aplicável) 

Na ficha de inscrição deverá ser indicado um telemóvel ou telefone disponível 

para contacto em caso de urgência.  

 

  Preços e condições de pagamento 

Cada criança pagará 5,00€ por semana no ato de inscrição.  

Só há lugar à restituição do valor da inscrição se a desistência ocorrer dez dias 

úteis antes do início da atividade. 

 

 Participantes 

 Identificação e contactos 

Durante o programa a criança usará uma pulseira identificativa, de plástico, que 

não deve ser retirada até ao final.  
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Será fornecido aos encarregados de educação um número de telemóvel de 

contacto permanente, podendo no entanto para qualquer assunto contactar a 

Junta de Freguesia. 

 

 Lanche 

Durante o programa será fornecido diariamente uma peça de Fruta. 

 

  Seguro 

Todos os participantes estarão abrangidos por um Seguro de Acidentes 

Pessoais. 

 

 Assiduidade e Pontualidade 

Todos os participantes deverão cumprir os horários estabelecidos, devendo 

informar o monitor responsável no caso de necessidade de incumprimento. 

A Junta de Freguesia não garante a participação das crianças não presentes no 

horário definido. 

As faltas por motivo justificável (impedimento por motivos médicos ou outros 

atendíveis) devem ser comunicadas logo que possível. As faltas injustificadas 

podem dar origem à substituição do participante. 

 

 Comportamento 

A Junta de Freguesia reserva-se o direito de, após prévia informação e contacto 

com os Encarregados de Educação, fazer cessar a participação de qualquer 

criança, que pelo seu comportamento prejudique de forma significativa o 

funcionamento da atividade. 

Todos os participantes devem cumprir as instruções que lhe sejam dadas pelos 

monitores, assim como cumprir o descrito no regulamento. 
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 Objetos de Valor 

Não aconselhamos o uso ou utilização de objectos de valor (ex: jogos 

electrónicos, telemóvel), durante o decorrer do programa, não se 

responsabilizando a Junta de Freguesia pelo desaparecimento ou deterioração 

dos mesmos. 

 

 Proteção solar 

Todos os participantes deverão proteger-se com protector solar antes da saída 

sendo depois este reforçado durante o período de exposição solar. 

 

 Material 

As crianças devem levar protetor solar e uma garrafa de água. 

 

 Local e Horário 

Partida: 8h00 

Chegada:13h00 

 Santo António dos Cavaleiros – Concentração na Praceta António 

Corte Real, torre 3 (antiga sede da junta de SAC) 

 

 Frielas – Concentração no Estacionamento do Centro Comunitário- 

Praceta Sociedade União 

 
 Monitores 

A equipa será constituída por monitores, um por cada grupo de criança definido 

conforme o regulamento interno e um coordenador geral que supervisionará 

todos os outros monitores.  

Qualquer assunto relacionado com o funcionamento ou outra questão deverá 

ser dirigido ao monitor chefe, ou na sua ausência ao monitor responsável pelo 

grupo em que a criança está inserida. 
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 Distribuição dos participantes 

A distribuição dos participantes pelos grupos é da responsabilidade da Junta de 

Freguesia, tendo em conta o escalão etário, não podendo garantir-se que 

participantes familiares, amigos ou conhecidos fiquem no mesmo grupo. 

 

 Proteção de Dados 

A voz e a imagem é um dado pessoal protegido pelo que aconselhamos aos 

participantes a não efetuarem a recolha de sons e imagens durante o programa. 

A Junta de Freguesia não assume qualquer responsabilidade pela recolha, 

utilização e transmissão destes dados sendo esta responsabilidade dos 

representantes legais dos participantes 

 

 Regulamento e Omissões 

O regulamento está disponível para consulta na Junta de Freguesia e na página 

da internet.  

Todos os casos não previstos ficarão à consideração da Junta de Freguesia. 


