
Normas de Funcionamento 

“Há_Verão!”

Preâmbulo

Na sequência da situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus – Covid 19, torna-

se necessário adotar medidas excepcionais e temporárias para acolhimento das crianças do 1.º

ciclo do ensino básico da rede pública do concelho durante o período das férias de verão (julho

e agosto). 

O Projeto “Há_Verão” visa, durante este período de pandemia, dar resposta aos encarregados

de educação que se encontrem a trabalhar nesta época de verão e é uma oportunidade para

as crianças socializarem e vivenciarem experiências diferentes das vividas nos últimos tempos

de isolamento social,  sempre com a prioridade máxima de assegurar o seu bem-estar e de

prevenir a doença e conter a pandemia. É um projeto que visa unir esforços por parte dos

vários  trabalhadores  da  Divisão  de  Educação  otimizando  recursos  humanos,  materiais  e

espaços  físicos  na  situação  excecional  que  vivemos.  É  tempo  para  enriquecer  relações,

connosco próprios e com os outros, um tempo para as crianças brincarem, criarem, jogarem e

sonharem com as devidas limitações de segurança. Estas vivências menos formais potenciam o

desenvolvimento das capacidades humanas das crianças, tornando-as mais sensíveis, críticas,

interpretativas, comunicativas, imaginativas e mais atentas a tudo o que as rodeia.

Cláusula 1ª

Definição

O “Há_Verão” é um projeto do Município de Albufeira, constituído por atividades de âmbito

lúdico-pedagógico, a decorrer durante os meses de julho e agosto de 2021.

As atividades a desenvolver basear-se-ão na transmissão de aprendizagens que contribuam

para que as  crianças se  sintam participantes  ativas,  desenvolvam competências  pessoais  e

sociais e vivenciem novas experiências, ao mesmo tempo que serão fomentados hábitos de

vida saudáveis e o desenvolvimento de capacidades criativas.

Cláusula 2ª

Objetivos

Constituem objetivos gerais do projeto os seguintes:

1 – Enriquecer o período de férias dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico do concelho de

Albufeira, através de atividades lúdico-pedagógicas;

2 – Contribuir para a formação integral dos participantes;

3 – Promover estilos de vida saudáveis;

4 – Promover o desenvolvimento global e harmonioso das crianças;

5 – Desenvolver a socialização e a relação de pares com o respetivo distanciamento social.

Cláusula 3ª

Entidade Organizadora

O  Projeto  “Há_Verão”  tem  como  entidade  organizadora  o  Município  de  Albufeira  -

Departamento de Desenvolvimento Económico, Social e Cultural - Divisão de Educação.



Cláusula 4ª

Destinatários – Participantes

Este projeto tem como principais destinatários os alunos que frequentam as Escolas do 1.º

Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Albufeira ou fora dele, desde que, neste caso, sejam

alunos que residam no concelho de Albufeira. 

Cláusula 5ª

Inscrições

1 – O período de inscrição para os interessados  decorrerá entre 03 e 07 de Maio de

2021, podendo eventualmente serem aceites inscrições fora deste prazo, caso existam

vagas e caso a situação laboral dos encarregados de educação assim o justifique.

2 – A inscrição deverá ser efetuada obrigatoriamente via online pelo encarregado de

educação da criança,  sem necessidade de se  deslocar  às instalações da Divisão de

Educação. Em caso de necessidade de apoio no momento da inscrição poderá solicitá-

lo  através  dos  seguintes  contactos: 289599691/289599687/289598820,  no  período

das 9h00 às 15h00 nos dias úteis a que se refere o n.º 1 da presente cláusula.

3 – Caso  o  encarregado  de  educação  não  possua  acesso  a  computador  ou  internet

deverá em situação excepcional ligar para os contactos referidos no n.º 2 da presente

cláusula e efetuar o agendamento para atendimento presencial.

4 – No momento da inscrição deverão ser anexados os seguintes documentos:

a) Fotocópia do CC ou outro documento de identificação da criança;

b) Fotocópia  do NIF  e  do cartão de utente  do S.N.S.  da  criança,  excepto quando

possua CC;

c) Fotocópia  do  CC  ou  outro  documento  de  identificação  do  encarregado  de

educação;

d) Comprovativo  de  morada  e  no  caso  de  não  residir  no  concelho  de  Albufeira

comprovativo de frequência em escola do concelho;

e) Declaração, com data atual, da entidade empregadora do pai e da mãe como se

encontram a trabalhar  durante  o período em que se inscreve no projeto ,  de

notar que a falta da respetiva declaração da entidade patronal poderá invalidar a

inscrição.  Em caso de separação dos pais  deverá ser entregue a declaração do

progenitor  ou do encarregado de educação detentor  do poder paternal.  Nesta

situação deverá também ser entregue o poder paternal;

f) Declaração da Segurança Social com escalão de abono, com data do ano civil em

que se inscreve, caso seja beneficiário de escalão 1 ou 2;

g) Prescrição clínica (em caso de alergia e/ou intolerância alimentar) ou declaração

por motivos de ordem religiosa.

5 - No caso de impossibilidade do envio dos documentos referidos no ponto n.º  4 da

presente cláusula no ato da inscrição, os mesmos poderão ser entregues diretamente nas

instalações da Divisão da Educação – Instalações do Páteo (Ed. A), em envelope fechado e

devidamente identificado com o nome da criança, nas datas mencionadas no ponto n.º 1 e

com os contactos telefónicos e de email do encarregado de educação. 



Cláusula 6ª

Admissão

A prioridade na admissão dos inscritos será com base nos seguintes critérios:

1º Critério – ambos os progenitores estarem a trabalhar em regime presencial (não em regime

de teletrabalho) ou em caso de pais separados o progenitor ou o encarregado de educação

detentor do poder paternal estar a trabalhar; 

2º  Critério  –  crianças  que  tenham  irmãos  admitidos  com  base  no  primeiro  critério  têm

automaticamente vaga.

Cláusula 7ª

Desempate

Em situações de empate será dada prioridade:

1º Através do Escalão de Abono – em caso de empate serão selecionados de acordo com o

Escalão da Segurança Social, tendo prioridade os detentores de escalão A;

2º  Crianças  cujos  progenitores  sejam considerados profissionais  essenciais  de  combate  ao

vírus de primeira linha (profissionais de saúde, bombeiros, forças de segurança, trabalhadores

de lares e outras instituições equivalentes).

3º Através da idade – tendo prioridade as crianças mais novas.

Cláusula 8ª

Desistências

As desistências deverão ser sempre comunicadas por escrito à entidade organizadora com a

maior brevidade possível para que possa esta dar lugar a inscritos em lista de espera.

Cláusula 9ª

Faltas

1 – Todas as ausências, não comparências ou atrasos na entrada e/ou saída das atividades por

parte do participante deverão ser previamente comunicadas pelo encarregado de educação ou

tal não sendo possível, devidamente justificadas pelo mesmo, num prazo máximo de dois dias

úteis após a ocorrência.

2 – A partir da terceira falta ou atraso, a ausência tem que ser obrigatoriamente justificada,

sob pena do participante poder ser excluído do projeto.

Cláusula 10ª

Local de Funcionamento das Atividades

O projeto decorrerá nos seguintes estabelecimentos de ensino:

- ATL/EB1,2,3 da Guia

- ATL/EB1 Caliços

- ATL/EB1 Ferreiras 

- ATL/EB1 Olhos de Água 

- Centro Educativo do Cerro do Ouro



Cláusula 11ª

Horário de Funcionamento

1 - O projeto realizar-se-á nos dias úteis de 2.ª a 6.ª feira, e decorrerá entre as 8h30 e as

17h30. O acolhimento decorrerá entre as 8h30 e as 9h30.

2 – O não cumprimento reiterado do horário poderá comprometer a frequência no projeto.

3 – As crianças deverão ser entregues e recolhidas no portão do respetivo estabelecimento

indicado para o efeito, devendo o encarregado de educação ou pessoa indicada para o efeito,

cumprir o distanciamento físico necessário e apresentar-se, obrigatoriamente, de máscara.

Cláusula 12ª

Pessoal Técnico

A equipa técnica do Projeto será composta por:

a) Equipa de coordenação – planeiam e coordenam a realização do projeto; 

b) Equipa pedagógica por estabelecimento - asseguram o planeamento e a dinamização

de atividades; 

c) Monitores – cada grupo, constituído no máximo por 25 crianças, é acompanhado ao

longo do dia pelos técnicos referidos na al. b) da presente cláusula e pelos monitores

que  asseguram a  vigilância  e  prestam todo o  apoio  e  auxílio  necessário,  durante  o

decorrer das atividades, período de refeições e recreio

Cláusula 13ª

Direitos e Deveres da Equipa de Coordenação

1  –  A  coordenação  é  responsável  pelo  funcionamento  do  projeto,  cabendo-lhe  a

superintendência técnica e administrativa das atividades a realizar.

2 – São direitos da coordenação:

a) Definir, juntamente com a equipa pedagógica, o modo de realização das diferentes

atividades propostas no âmbito do projeto;

b) Determinar  as  condições  de  exclusão  de  qualquer  participante,  cuja  ação  tenha

afetado o normal funcionamento do projeto;

c) Selecionar o pessoal técnico e participantes, de acordo com as condições estabelecidas

pelo presente regulamento.

3 – São deveres da coordenação:

a) Administrar e fazer a gestão corrente do projeto, nos termos das presentes normas de

funcionamento;

b) Acompanhar a execução do programa de atividades definido pela equipa pedagógica;

c) Coordenar a ação do corpo técnico;

d) Zelar  pela  prudente  utilização  dos  equipamentos  e  pela  boa  conservação  das

instalações;

e) Garantir o cumprimento das normas de saúde, higiene e segurança;

f) Assegurar a alimentação diária dos participantes: almoço e o lanche da manhã e da

tarde; 

g) Efetuar o seguro de acidentes pessoais nos termos da lei;



h) Assegurar a existência de espaços e meios seguros, adequados ao desenvolvimento

das atividades previstas;

i) Fazer a respetiva divulgação das atividades, junto da comunidade a quem se destina.

Cláusula 14ª

Competências da Equipa Pedagógica

1- Entenda-se por equipa pedagógica os profissionais afetos ao município ou contratados,

tais como educadoras, professores de educação física e de outras áreas;

2- A equipa pedagógica é responsável por:

a) Superintendência pedagógica;

b) Elaborar o programa de atividades e acompanhar a sua boa execução;

c) Dinamizar as atividades de acordo com as normas de qualidade exigidas pela entidade

organizadora;

d) Assegurar  o  cumprimento  das  normas  previstas  nas  presentes  normas  de

funcionamento, por parte dos participantes;

e) Zelar para que as atividades se realizem dentro dos horários previstos;

f) Zelar  pela  prudente  utilização  dos  equipamentos  e  pela  boa  conservação  das

instalações

g) Verificar as condições de conservação e de segurança dos materiais a utilizar pelos

participantes;

h) Garantir o cumprimento das normas de saúde, higiene e segurança;

i) Cumprir o horário atribuído em função da atividade a desenvolver.

Cláusula 15ª

Competências dos Monitores

1- Entenda-se  por  monitores  os  assistentes  técnicos  e/ou  operacionais  da  autarquia,  das

escolas do concelho e/ou contratados para o efeito. 

2- Os monitores são responsáveis por:

a) Coadjuvar  a  equipa  pedagógica  na  dinamização  das  atividades  previstas  no

programa;

b) Acompanhar os participantes durante o decurso das atividades, assim como à hora

das refeições, prestando-lhes o apoio e auxílio necessários;

c) Acompanhar e vigiar as crianças na hora dos recreios;

d) Assegurar o cumprimento das presentes normas, por parte dos participantes;

e) Zelar para que as atividades se realizem de acordo com o programa previsto;

f) Verificar e manter as condições de conservação, limpeza e segurança dos espaços

e materiais a utilizar pelos participantes;

g) Ser assíduo e cumprir escrupulosamente o horário que lhe for atribuído.

Cláusula 16ª

Direitos e Deveres dos Participantes

1 – São direitos dos participantes:

a) Usufruir do projeto de forma gratuita;

b) Ser acompanhado pelos monitores em todas as atividades desenvolvidas, assim como

à hora das refeições e recreio;



c) Usufruir de condições favoráveis à realização das atividades;

d) Ser informado acerca das atividades a desenvolver no ato inscrição;

e) Solicitar  à  coordenação  todas  as  informações  que  considere  necessárias  para  a

participação nas atividades desenvolvidas;

f) Beneficiar de alimentação de acordo com o estabelecido nas presentes normas;

g) Usufruir de um seguro de acidentes pessoais;

h) Participar  em  todas  as  atividades  do  projeto,  salvo  por  limitações  pessoais  do

participante,  por  razões  de  ordem  técnica,  meteorológica  ou  por  indicação  do

respetivo encarregado de educação.

2 – São deveres dos participantes:

a) Conhecer e cumprir as normas de funcionamento do projeto;

b) Cumprir as decisões e orientações dadas pelos monitores, responsáveis pedagógicos,

técnicos e respetiva equipa de coordenação;

c) Comunicar aos respetivos monitores qualquer alteração ao regime da sua participação

(por exemplo, sair mais cedo ou não comparecer em algum dos dias);

d) Usar o equipamento recomendado pela coordenação do projeto;

e) Zelar pela conservação dos espaços e materiais, sendo responsabilizados pelos danos

causados por má utilização;

f) Informar, no ato da inscrição, de qualquer limitação física e ou funcional, de eventuais

necessidades de alimentação específicas ou cuidados especiais de saúde;

g) Respeitar  os  restantes  participantes,  os  monitores  e  todas  as  outras  pessoas

envolvidas nas atividades.

Cláusula 17ª

Extravios 

A coordenação não se responsabiliza por quaisquer extravios de bens dos participantes, pelo

que se sugere que as crianças não tragam bens de elevado valor para as atividades.

Cláusula 18ª

Material 

1- Roupa e calçado adequados às atividades a desenvolver;

2- Toalha de praia,  fato/calções  de banho,  chinelos  e protector  sol.  Este  material

deve ser entregue na escola no 1º dia do campo e será enviado para casa no final

de cada semana para higienização/troca.

3- Não  será  permitida  a  entrada  de  qualquer  objeto  trazido  de  casa,  como  por

exemplo brinquedos, mochilas, telemóveis, smartwatch, etc. ou qualquer tipo de

alimentos.  

4- A única excepção á alínea anterior será uma garrafa de água reutilizável fornecida

pelo  Município  que  as  crianças  devem  trazer  obrigatoriamente  todos  os  dias,

cheia, de casa.

Cláusula 19ª

Sanções



1 – O não cumprimento do disposto nas presentes normas e a prática de atos contrários às

ordens legítimas do pessoal afeto ao projeto dará origem à aplicação de sanções, conforme a

gravidade do caso.

2 – Os infratores podem ser sancionados com:

a) Repreensão verbal;

b) Inibição temporária da realização das atividades;

c) Expulsão do projeto.

3 – A aplicação das sanções acima indicadas são da responsabilidade da coordenação, ou na

sua  ausência  dos  monitores  em  substituição,  exceptua-se  a  alinea  c)  cuja  competência  é

unicamente da coordenação, não podendo a mesma ser subdelegada.

Cláusula 20ª

Dúvidas e Omissões

A resolução de situações pontuais ou de casos omissos às presentes normas compete à equipa

de coordenação do projeto, ou em última instância aos órgãos superiores do Município de

Albufeira.

Cláusula 21ª

Força Maior

O município reserva-se no direito de alterar as datas de cada campo ou datas de inscrição,

caso haja alterações ao nível do calendário escolar. O município reserva-se ainda no direito de

não realizar o projeto caso a situação pandémica se altere ou caso existam orientações das

autoridades de saúde nacionais ou locais  nesse sentido, ou por razões logísticas à data de

realização do projeto não se verifiquem condições para tal.


