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NOTA JUSTIFICATIVA 

Durante o período de pausas letivas, sobretudo no verão, grande parte das famílias têm 

dificuldades na conciliação da vida profissional com as férias escolares dos seus filhos.  

Atento a esta realidade, o Município de Vila Nova de Poiares, através da implementação de 

respostas diferenciadoras, pretende contribuir para o crescimento e desenvolvimento 

saudável da população infantil e juvenil, possibilitando, em simultâneo, às famílias um 

melhor acompanhamento e ocupação dos tempos livres durante as férias letivas. 

Com base nestes pressupostos, e numa lógica de promoção e dinamização de atividades de 

ocupação de tempos livres por parte da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, e sempre 

que possível em colaboração e parceria com outras entidades, contribuindo para a formação 

e desenvolvimento das crianças e jovens deste concelho, surge a organização das Atividades 

de Ocupação de Tempos Livres na Praia de Quiaios dirigida a crianças e jovens com idades 

compreendidas entre os 10 e os 17 anos de idade. 

Esta atividade proporcionará às crianças e jovens o contato com a praia e mar, e outros 

espaços geográficos da Região de Coimbra, além da descoberta e de um conjunto de 

atividades diferenciadoras e enriquecedoras, ocupando um determinado período de férias 

de uma forma saudável, atenta e responsável, associando a prática desportiva e a 

dinamização de atividades sócio recreativas.  

É neste contexto que surgem as Normas de Funcionamento das Atividades de Ocupação de 

Tempos Livres na Praia de Quiaios promovida pelo Município de Vila Nova de Poiares. 
 

CAPÍTULO I – PRINCÍPIOS GERAIS 

Cláusula 1.ª | OBJETO 

As presentes Normas estabelecem as regras gerais de funcionamento das Atividades de 

Ocupação de Tempos Livres na Praia de Quiaios organizadas pelo Município de Vila Nova 

de Poiares. 

Cláusula 2.ª | ÂMBITO 

As presentes Normas aplicam-se a todos os participantes no programa das Atividades de 

Ocupação de Tempos Livres na Praia de Quiaios. 

Cláusula 3.ª | OBJETIVOS  

São objetivos das Atividades de Ocupação de Tempos Livres na Praia de Quiaios: 

a) Promover a ocupação de tempos livres a crianças e jovens; 

b) Promover a cooperação, a interajuda e o espírito de equipa, recorrendo ao sentido 

de justiça, reciprocidade e solidariedade, numa lógica humanista; 

c) Fomentar a autonomia, a iniciativa e a criatividade dos participantes, apelando à 

participação ativa nas diferentes atividades; 

d) Proporcionar o desenvolvimento das competências pessoais e sociais dos/as 

participantes, promovendo o seu sentido crítico e de responsabilidade; 

e) Proporcionar momentos de lazer, divertimento, novas experiências e 

aprendizagens; 

f) Possibilitar a frequência nas atividades a crianças e jovens em situação de risco ou 

famílias carenciadas residentes no concelho.   
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Cláusula 4.ª | DESTINATÁRIOS 

1. As Atividades de Ocupação de Tempos Livres na Praia de Quiaios destinam-se a crianças 

e jovens dos 10 aos 17 anos de idade. 

2. Para efeitos de inscrição será considerada a idade do participante à data de realização 

das Atividades de Ocupação de Tempos Livres na Praia de Quiaios. 

3. As Atividades de Ocupação de Tempos Livres na Praia de Quiaios terão, para o bom 

desenvolvimento das atividades propostas, um número máximo de 30 participantes. 

4. As faixas etárias e o número máximo de participantes podem ser alterados anualmente, 

de acordo a disponibilidade da organização para assegurar as devidas condições de 

participação, sendo publicitadas anualmente e antecipadamente à sua realização. 

CAPÍTULO II – PARTICIPANTES 

Cláusula 5.ª | INSCRIÇÕES 

1. As inscrições dos participantes são efetuadas, através do preenchimento de formulário 

próprio, a fornecer pelos serviços municipais (Balcão Único de Atendimento) 

acompanhada de cópia dos documentos solicitados, e respetivo pagamento (de acordo 

com o estabelecido nas presentes normas); 

2. Os documentos a apresentar no ato da inscrição são os seguintes: 

a) Boletim de inscrição próprio e disponível na página da Câmara Municipal e no 

Balcão Único de Atendimento, apensado com a documentação descrita abaixo: 

b) B.I. ou do cartão de cidadão da criança ou jovem participante e do seu encarregado 

de educação; 

c) Cartão de contribuinte da criança (no caso de não ter cartão de cidadão);  

d) Fotocópia do cartão de utente do/a participante (ex: SNS – Serviço Nacional de 

Saúde; no caso de não ter cartão de cidadão); 

e) Declaração do Posicionamento do Agregado Familiar no Escalão do Abono de 

Família; 

f) Ficha médica devidamente preenchida pelo/a representante legal ou pelo/a 

médico/a assistente caso o/a participante tome medicação e/ou sofra de alguma 

patologia clínica; 

g) No caso da criança ou jovem que necessite de algum tipo de alimentação específica 

deve o/a encarregado/a de educação entregar um relatório redigido pelo/a 

médico/a considerando a necessidade da criança ou jovem. 

3. As inscrições estão sujeitas a um número limite de vagas preenchidas por ordem de 

inscrição e prioridade de acordo com os seguintes critérios:  

a) Residentes no Concelho; 

b) Estudantes no Concelho, cujo encarregado/a de educação trabalhe no Concelho; 

c) Estudantes no Concelho; 

d) Outras situações – de acordo com a faixa etária, deve dar-se prioridade às idades 

próximas de atingir a maioridade, atendendo a que no próximo ano já não poderão 

participar. 

4. Reservam-se vagas para crianças e jovens acompanhados pela Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Vila Nova de Poiares que demonstrem comportamentos adequados 

na escola e para com terceiros. 

5. A participação nas Atividades de Ocupação de Tempos Livres na Praia de Quiaios está 

sujeita ao pagamento de uma comparticipação, conforme tabela em anexo, a determinar 

anualmente, em função do período de tempo de realização das atividades.  
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6. As crianças e jovens que se encontrem posicionados nos 1.º e 2.º escalões do Abono de 

Família para Crianças e Jovens terão uma redução no valor estipulado para a 

comparticipação total em 85% e 50% respetivamente. 

7. As crianças e jovens que se encontrem posicionados no 3.º escalão ou mais terão de 

comparticipar na totalidade (100%) o valor estipulado para o período. 

8. A existência de falsas declarações no ato da inscrição implica a anulação da mesma e a 

impossibilidade de participação nas Atividades de Ocupação de Tempos Livres na Praia 

de Quiaios 

Cláusula 6.ª | DIREITOS DOS PARTICIPANTES 

São direitos gerais dos participantes:  

a) Receber informação detalhada acerca da organização nas Atividades de Ocupação 

de Tempos Livres na Praia de Quiaios, no ato da inscrição, conforme legislação em 

vigor; 

b) Seguro de acidentes pessoais no período circunscrito à atividade; 

c) Acompanhamento pelo pessoal técnico; 

d) Alimentação variada em qualidade e quantidade adequadas à idade dos 

participantes e à natureza e duração das atividades; 

e) Transporte de e para a o edifício onde decorrem as Atividades de Ocupação de 

Tempos Livres na Praia de Quiaios e para todas as atividades que a organização 

considere necessário; 

f) Em situação de doença que o justifique, será contactado o encarregado de educação 

que deverá realizar as diligências necessárias para acompanhar o seu educando, 

caso a situação assim o justifique. 

Cláusula 7.ª | DEVERES DOS PARTICIPANTES 

São deveres dos participantes: 

a) A aceitação das presentes normas, bem como do programa nas Atividades de 

Ocupação de Tempos Livres na Praia de Quiaios e as instruções que lhe sejam dadas 

pelo pessoal técnico; 

b) Serem portadores de roupa adequada e devidamente marcada; 

c) Avaliação das Atividades de Ocupação de Tempos Livres na Praia de Quiaios em que 

participam, através de preenchimento de inquérito; 

d) Apresentarem um comportamento adequado com o pessoal técnico, funcionários e 

demais colaborantes e participantes do programa, bem como, com a comunidade 

local onde se realizam as atividades; 

e) Ter os cuidados de higiene pessoal e dos espaços comuns; 

f) Obedecer às ordens dadas pelo coordenador, monitores e restante pessoal; 

g) Contribuir para a criação de um ambiente de companheirismo leal entre as crianças 

e todos os responsáveis; 

h) Abster‐se de gestos, palavras e atitudes que representem desrespeito para com os 

companheiros, coordenador, monitores, funcionários e comunidade local, bem 

como de atos lesivos da boa conservação dos equipamentos da casa. 

i) Participar no programa das atividades estabelecidas, se não houver condicionantes 

visíveis que o impeçam; 

j) Não usar o telefone pessoal durante as Atividades de Ocupação de Tempos Livres 

na Praia de Quiaios; 

k) Não levar para as Atividades de Ocupação de Tempos Livres na Praia de Quiaios 

objetos de valor, por cujo desaparecimento ou extravio a organização não se 

responsabiliza. 
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CAPÍTULO III – ENCARREGADOS/AS DE EDUCAÇÃO 

Cláusula 8.ª | DIREITOS  

São direitos dos/as encarregados/as de educação:  

a) Ter conhecimento das presentes normas; 

b) Receber informação detalhada acerca da organização das Atividades de Ocupação 

de Tempos Livres na Praia de Quiaios, no ato da inscrição, conforme legislação em 

vigor; 

c) Contatar os seus educandos por telefone ao final do dia, entre as 19h00m e as 

22h00m, ou em caso de urgência através do pessoal técnico, através do número 

definido para o efeito; 

d) Contatar os seus educandos pessoalmente, de acordo com agendamento prévio com 

o pessoal técnico, sendo neste período de inteira responsabilidade dos 

encarregados de educação o acompanhamento dos seus educandos. 

Cláusula 9.ª |DEVERES  

São deveres dos/as encarregados/as de educação: 

a) A aceitação das presentes normas; 

b) Proceder à correta inscrição do seu educando, prestando todas as informações e 

apresentando todos os documentos exigidos no processo de inscrição, assim como 

o respetivo pagamento; 

c) Prestar, por escrito, todas as informações importantes no momento da inscrição 

(por exemplo: necessidades de alimentação específica, cuidados especiais de saúde 

ou medicação a ser administrada); 

d) Informar, por escrito, com quem o participante se poderá ausentar da Colónia de 

Férias, no caso de não ser o encarregado de educação; 

e) Assumir todos os prejuízos causados pelo seu educando ao Município ou a terceiros, 

podendo o seu educando incorrer na pena de exclusão quando da sua ação tenha 

afetado o normal funcionamento da atividade; 

f) Não interferir, seja em que momento for, nas Atividades promovidas no período em 

que se realizam. 

CAPÍTULO IV – ORGANIZAÇÃO  

Cláusula 10.ª | ORGANIZAÇÃO  

1.   A organização das Atividades de Ocupação de Tempos Livres na Praia de Quiaios é da 

responsabilidade da Câmara Municipal, podendo esta recorrer a parcerias ou 

contratualização dos serviços para o desenvolvimento do programa. 

2. As atividades a desenvolver neste período devem abranger as vertentes sociais, 

educativas, culturais, desportivas e recreativas. 

Cláusula 11.ª | DIREITOS DA ENTIDADE ORGANIZADORA 

São direitos da entidade organizadora: 

a) Fazer cumprir as presentes normas; 

b) Proceder à receção das inscrições nas Atividades de Ocupação de Tempos Livres na 

Praia de Quiaios, verificando a correta instrução do processo completo (impresso 

de inscrição preenchido e documentos obrigatórios), e respetivo pagamento; 

c) Receber, por escrito, todas as informações importantes no momento da inscrição 

(por exemplo: necessidades de alimentação específica, cuidados especiais de saúde 

ou medicação a ser ministrada); 

d)  Receber informação, por escrito, com quem o participante se poderá ausentar da 

Colónia de Férias, no caso de não ser o encarregado de educação; 

e) Impedir a frequência de participantes que reiteradamente demonstrem 

comportamentos inapropriados e disruptivos em atividades e espaços municipais. 
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Cláusula 12.ª | DEVERES DA ENTIDADE ORGANIZADORA 

São deveres da entidade organizadora: 

a) Fornecer informação das presentes normas e acerca da organização Atividades de 

Ocupação de Tempos Livres na Praia de Quiaios, no ato da inscrição, conforme 

legislação em vigor; 

b) Efetuar seguro de acidentes pessoais dos participantes no período circunscrito à 

atividade; 

c) Acompanhamento pelo pessoal técnico, inclusive em caso de doença ou acidente, até 

que chegue os pais ou encarregado de educação; 

d) Fornecer alimentação variada em qualidade e quantidade adequadas à idade dos 

participantes e à natureza e duração das atividades; 

e) Providenciar atividades adequadas à idade dos participantes e à natureza e duração 

das atividades; 

f) Fornecer transporte no âmbito das atividades desenvolvidas nas Atividades de 

Ocupação de Tempos Livres na Praia de Quiaios; 

g) Avaliação Atividades de Ocupação de Tempos Livres na Praia de Quiaios realizada, 

através de inquérito distribuído aos participantes 

CAPÍTULO V – FUNCIONAMENTO  

Cláusula 13.ª | PESSOAL TÉCNICO 

A realização Atividades de Ocupação de Tempos Livres na Praia de Quiaios implica uma 

equipa pedagógica, constituída, no mínimo, por: 

a) Um coordenador; 

b) Um monitor para cada conjunto de 10 participantes. 

Cláusula 14.ª | COMPETÊNCIAS DA EQUIPA PEDAGÓGICA 

São competências da equipa pedagógica: 

a) Coordenador – é responsável pelo funcionamento das Atividades de Ocupação de 

Tempos Livres na Praia de Quiaios, cabendo-lhe a superintendência técnica, 

pedagógica e administrativa das atividades a desenvolver. 

b) Monitores – acompanhar os participantes durante a execução das atividades, de 

acordo com o previsto no respetivo programa. 

Cláusula 15.ª | DEVERES DA EQUIPA PEDAGÓGICA 

1. Coordenadores: 

a) Elaborar e operacionalizar o programa de atividades, assim como acompanhar a sua 

boa execução; 

b) Assegurar que as Atividades de Ocupação de Tempos Livres na Praia de Quiaios 

cumpram os requisitos descritos nas presentes normas; 

c)  Zelar pela boa conservação das instalações e dos equipamentos inerentes às 

atividades, e da boa imagem do Município de Vila Nova de Poiares; 

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

2. Monitores: 

a) Cumprir e assegurar o cumprimento por parte dos participantes das normas de 

saúde, higiene e segurança, assim como zelar pela boa conservação, manutenção e 

utilização dos equipamentos e materiais a utilizar pelos participantes; 

b) Coadjuvar os coordenadores na organização das Atividades de Ocupação de Tempos 

Livres na Praia de Quiaios a executar as suas instruções; 

c) Verificar a adequação e as condições de conservação e de segurança dos materiais a 

utilizar pelos participantes, bem como zelar pela manutenção dessas condições, e da 

boa imagem do Município de Vila Nova de Poiares.  
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CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cláusula 16.ª | DÚVIDAS E OMISSÕES  

1. Os casos omissos das presentes normas serão analisados e despachados pelo Presidente 

da Câmara Municipal ou pelo Vereador com competências delegadas na área de Ação Social, 

Saúde e Educação. 

2. As reclamações devem ser definidas no livro de reclamações existente no Município ou 

online, ou dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal ou ao Vereador com competências 

delegadas na área de Ação Social, Saúde e Educação. 

 

Cláusula 17.ª | VIGÊNCIA 

As presentes normas entram em vigor após a sua aprovação pela Câmara Municipal 

mantendo-se em execução até à sua alteração ou revogação. 

 

Aprovação em RC – Reunião de Câmara em ___/____/____________ 

 



Anexo I | Comparticipações Familiares  | Ano 2018 

Posicionamento do 

Agregado Familiar  

no Escalão do Abono de 

Família  

 

Valor da 

Comparticipação 

total 

 

Apoio na 

Comparticipação 

por Escalão 

 
 

Pagamento 

 

Data: 27 de Agosto a 5 de Setembro (10 dias) 

1.º escalão  

100 € 

(10 €/dia) 

85% 15€ 

2.º escalão 50% 50,00 € 

3.º escalão e seguintes 0% 100,00 € 

 

Análise e Aferição dos Encargos 
 
1. Enquadramento 
As Atividades de Ocupação de Tempos Livres na Praia de Quiaios têm por finalidade proporcionar 
descanso e lazer, estimulando diversões de carácter recreativo e social, visando ações de convivência e 
de solidariedade entre as crianças e jovens por forma ao desenvolvimento de diferentes com atividades 
ocupacionais no período das suas férias letivas.  
Desta forma, o Município como principal promotor do funcionamento das mesmas efetuou uma análise 
aos encargos que integraram o valor de todos os custos implicados para a disponibilidade dos serviços 
prestados necessários ao bom funcionamento, que se revestem no valor calculado para as 
comparticipações familiares. 
2. Pressupostos de Contexto 
A imputação desta comparticipação prende-se com o apuramento do valor unitário dos encargos no 
período de realização ao nível das despesas correntes de funcionamento e de pessoal, aplicado ao 
universo dos utilizadores tendo por finalidade a uniformização da aplicação dos custos atendendo a 
cada situação de cariz social, nomeadamente ao Posicionamento do Agregado Familiar no Escalão 
do Abono de Família. 
3.Critério de cálculo 
Decorre da aplicação das comparticipações a presente norma e perspetivas económico-financeiras que 
consideramos adequadas e proporcionais face ao Princípio da Proporcionalidade. Nesta sequência, 
todos os cálculos e os valores propostos foram adequados exclusivamente ao custo de contrapartida, 
pelo que se entendeu adaptar ao custo final a introdução de um custo social suportado pela autarquia, 
como um incentivo aos jovens munícipes à participação neste tipo de atividades em prol do 
desenvolvimento sociocultural do Concelho de Vila Nova de Poiares. 

 

 

 

 



 

Boletim de Inscrição 

ATIVIDADES DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES 

 

Nome da Criança/Jovem 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___ / _________ / _____________                                                            Idade: ______ anos 

CC n.º __________________________________  SNS n.º ____________________________ NISS n.º ______________________ 

NIF n.º __________________________ Contacto telefónico: ____________________________________________________ 

Nome do/a Encarregado/a de Educação: _________________________________________________________________ 

NIF n.º ____________________________  Contacto telefónico: ___________________________________________________ 

Morada completa: ___________________________________________________________________________________________ 

 

Período em que se inscreve 

1.º Período | de 27 de Agosto a 5 de Setembro (10 dias)  

 

Posicionamento do Agregado Familiar no Escalão do Abono de Família 

Escalão 1   Escalão 2   Superior ao Escalão 2            

 

Dados de Saúde 
(os dados devem ser acompanhados por declaração médica) 
 
Sofre de algum problema de saúde? (Asma, Diabetes, alergias…) 
 

   Sim    □                     Não       □   

Em caso afirmativo, qual? 
Toma alguma medicação regularmente? 

                                                                    Sim    □                     Não       □ 
 

Em caso afirmativo, qual e quando? 
Tem alguma restrição alimentar? 
 

                                                                    Sim    □                     Não       □ 
 

Em caso afirmativo, qual? 
 

 

Em Caso de Urgência quem devemos contactar 

Nome: N.º: Parentesco: 
Nome: N.º: Parentesco: 
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Outros Dados Relevantes 
 
Como teve conhecimento da Ocupação dos Tempos livres? 
 

É a primeira vez que se inscreve neste tipo de atividade? 

Sim     □                        Não     □ 
 

O/A participante sabe nadar? 

                                                                  Sim     □                       Não      □ 
 

 
 

OBSERVAÇÕES 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Termo de responsabilidade 
Declaro que: 
- Tomei conhecimento que a inscrição do/a meu/minha educando/a implica a aceitação das normas 

constantes nas Normas de Funcionamento da Ocupação dos Tempos Livres, disponível no Balcão 

Único de Atendimento, na página do Município (www.cm-vilanovadepoiares.pt) 

- Prestei todas as declarações e informações corretamente no solicitado na inscrição, não 

responsabilizando a organização pela omissão de informação ou informação errada sobre o meu 

educando; 

- Autorizo a recolha de imagens, que mais tarde poderão vir a ser utilizadas, para divulgação das 

atividades. 

- Autorizo o/a meu/minha educando/a a participar em todas as atividades e assumo integral 

responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos, que eventualmente sejam causados pelo/a 

meu/minha educando/a. 

 

 

Li e aceito o estatuído nas Normas das Atividades de Tempos Livres promovidas pela Câmara 

Municipal de Vila Nova de Poiares. 

Vila Nova de Poiares, ______ de _________________ de 2018 

Encarregado/a de Educação 

__________________________________________________________________ 

Documentos a apresentar:  

 Cartão de Cidadão da Criança/Jovem e Encarregado/a de Educação 

 Declaração do posicionamento do agregado familiar no Escalão do Abono de Família 

 No caso de haver alguma restrição alimentar ou doença, declaração médica para o efeito 

http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/

