
                                                                                 
                                        

 
 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

No âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), o 

Município de Chaves vai assegurar atividades pedagógicas nas interrupções letivas do 

calendário escolar, definido anualmente por despacho do Ministério da Educação, e nos 

meses de verão (fim do ano letivo até ao início das atividades letivas), destinada aos 

alunos do Concelho atingidos por problemas de insucesso e risco de abandono escolar, 

de forma a promover o sucesso escolar, através da sua participação nas diversas 

atividades de aprendizagem. 

1. PERÍODOS DE INTERRUPÇÃO PREVISTA PARA O ANO LETIVO 2020/2021 

a) 21 de dezembro a 30 de dezembro; 

b) 29 de março a 1 de abril; 

c) 9 de julho ao início do ano letivo 2021/2022. 

2. LOCAL 

A maioria das atividades são realizadas nos espaços do Município, bem como noutros 

locais de interesse, contudo, existem algumas que decorrem no exterior. Neste tipo de 

atividades os participantes são acompanhados pelos monitores da equipa que os 

supervisionam, e transportados em autocarros que cumprem todas as condições de 

segurança. 

3. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

O horário de funcionamento das atividades nas interrupções letivas será o seguinte:  

Das 9h00 às 17h00. 

Em cada período, será dado trinta minutos de tolerância, para recolha dos 

participantes. 

É fundamental que os horários de entrega e recolha das crianças e jovens sejam 

cumpridos. Os atrasos acarretam o incumprimento das atividades programadas. 

A atividade poderá alterar os seus horários e mesmo terminar, caso as normas da DGS 

ou novas restrições decorrentes da pandemia venham a ser decretadas no concelho.  

 



                                                                                 
                                        

 
 

 

4. INSCRIÇÃO 

As inscrições serão entregues pelos encarregados de educação, presencialmente, no 

Centro Cultural de Chaves, utilizando para o efeito a ficha de inscrição disponibilizada 

no site do Município de Chaves www.chaves.pt para as atividades de interrupção letiva, 

sendo que, as fichas de inscrição mal preenchidas são motivo de exclusão, tal como 

inscrições enviadas por email. 

No caso de   uma ficha de inscrição por um familiar/amigo, caso o próprio não possa 

entregar presencialmente. 

No ato da receção das fichas de inscrição, dois elementos da equipa, ficarão 

responsáveis pela sua recolha, pela numeração da ficha e pela sua assinatura com o 

dia e hora em que a rececionou, efetuando o registo sequenciado em suporte de papel. 

Ao encarregado de educação será entregue um comprovativo, datado e assinado com 

a informação anteriormente referida. 

5. SELEÇÃO 

Para a participação destas atividades têm prioridade os alunos sinalizados por todas as 

direções dos Agrupamentos de Escolas, CPCJ e Equipa Multidisciplinar/ Parentalidade 

Positiva, tendo cinco dias úteis, antes da abertura das inscrições, para indicar esses 

alunos. Caso estas 40 vagas não sejam preenchidas, posteriormente serão ocupadas 

de acordo com os seguintes critérios:  

40 vagas:  Alunos do 3.º ciclo (1.º Alunos indicados pelos agrupamentos de escolas 

com sinalização de problemáticas de aprendizagem e risco de abandono; 2.º alunos de 

7.º ano; 3.º alunos de 8.º ano; 4.º alunos de 9.º ano e secundário); 

40 vagas:  Alunos do 2.º ciclo (1.º Alunos indicados pelos agrupamentos de escolas 

com sinalização de problemáticas de aprendizagem e risco de abandono; 2.º alunos de 

5.º ano; 3.º alunos de 6.º ano); 

40 vagas:  Alunos do 1.º ciclo (1.º Alunos indicados pelos agrupamentos de escolas 

com sinalização de problemáticas de aprendizagem e risco de abandono; 2.º ordem de 

chegada); 

http://www.chaves.pt/


                                                                                 
                                        

 
 

No caso de existir vagas sobrantes, podem ser admitidos os alunos do Ensino Privado. 

6. DINHEIRO E OBJETOS VALIOSOS 

Não é permitido trazer objetos materiais tais como: elevadas quantias de 

dinheiro, playstation, jogos eletrónicos, MP3/4, IPOD, entre outros. 

O uso dos telemóveis é permitido somente durante o período de almoço entre as 12h30 

e as 14h00. 

A organização não se responsabiliza por perdas, danos ou extravio de qualquer tipo de 

pertence dos participantes. 

7. PARTICIPANTES 

Os participantes serão distribuídos por grupos consoante a idade e o número de 

inscritos, sendo que cada grupo terá no máximo 40 participantes, com dois ou mais 

monitores por grupo. No caso de as crianças terem idade inferior a 10 anos, o número 

de monitores será superior de acordo com o número de participantes do grupo. A 

distribuição dos participantes pelos grupos e atividades é da responsabilidade da equipa 

Viver a Sociedade. Não é garantido que participantes familiares, amigos ou conhecidos 

fiquem no mesmo grupo.  

Direitos: 

a) Acompanhamento de 7 horas por dia por uma equipa de monitores qualificados; 

b) Dispor de condições de higiene; 

c) Estar cobertos durante todo o período de realização das atividades, por um 

seguro de acidentes pessoais.; 

d) Ter acesso ao material necessário à prática das atividades previstas no 

programa; 

e) Transporte para o local da atividade sempre que não seja no centro urbano da 

localidade; 

f) Ser tratado com respeito e correção por qualquer monitor e outros participantes; 

g) Ver salvaguardada a sua segurança nas atividades e respeitar a sua integridade 

física e moral; 

h) Ser assistido de forma pronta e adequada, em caso de acidente no decorrer das 

atividades; 



                                                                                 
                                        

 
 

i) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes na 

sua ficha de inscrição; 

j) Usufruir de um programa educativo, desportivo e cultural, conforme planeado, 

salvo limitações pessoais dos participantes, razões de ordem técnica, meteorológica ou 

por indicação do encarregado de educação;  

 

Deveres: 

a) Cumprir as regras higiénico sanitárias; 

b) Tratar com respeito e educação os monitores responsáveis e outros 

participantes; 

c) Usufruir corretamente dos serviços que o Município e o programa de 

interrupções letivas lhes proporcionam; 

d) Participar nas atividades, bem como nas atividades organizativas que requeiram 

a sua participação; 

e) Zelar pela preservação, conservação das instalações, material desportivo, 

mobiliário e espaços verdes, fazendo correto uso dos mesmos; 

f) Permanecer nas atividades durante o seu horário, salvo autorização escrita do 

encarregado de educação; 

g) Cumprir o disposto nas normas regulamentares, bem como as instruções que 

lhe sejam dadas pelo pessoal técnico; 

h) Apresentar- se com o equipamento adequado à prática desportiva; 

i) Deverá ser consultado diariamente o Mapa de Atividades dos participantes, uma 

vez que algumas das atividades exigem equipamento próprio, como a Natação (fato de 

banho, touca, chinelos, toalha, óculos e tampões para os ouvidos se necessitar, roupa 

interior e produtos de higiene pessoal) ou como o dia de Praia e Piscina (fato de banho 

ou biquíni, toalha, protetor solar, chinelos, meias e sapatilhas) que faz parte do programa 

de atividades; 

j) A linguagem e ações dos participantes devem pautar-se por normas e boa 

educação e respeito mútuo; 

k) Alertar para alergias conhecidas os monitores 

8. MOTIVOS DE EXCLUSÃO 



                                                                                 
                                        

 
 

a) A desistência será considerada efetiva caso o aluno, falte dois dias consecutivos 

sem qualquer justificação; 

b) Ficha de inscrição mal preenchida ou incompleta; 

c) Fichas de inscrição que não sejam entregues presencialmente e em suporte 

papel; 

d) Furto de qualquer tipo de material, seja este da propriedade do Município ou de 

colegas; 

e) Falta de respeito e desobediência quer com os professores quer com os colegas; 

f) Causar danos no material, recintos ou instalações onde decorrem as atividades, 

podendo ficar sujeitos ao pagamento dos danos causados; 

 

9. ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE REFEIÇÕES 

a) As refeições são pagas de acordo com o escalão social escolar do aluno: 

A - Gratuita 

B – 0,73€ 

S/ escalão – 1,46€; 

b) O valor total será pago no mês seguinte, através da rede multibanco ou no 

gabinete de atendimento do Município de Chaves, do primeiro dia útil até ao dia 20 do 

respetivo mês; 

c) Sempre que o participante tenha almoço marcado e o mesmo não seja 

desmarcado até às 9h30, a refeição será cobrada. A desmarcação é da 

responsabilidade do Encarregado da Educação; 

d)  Os lanches para o meio da manhã e da tarde são da responsabilidade dos 

participantes. Estes deverão ser variados e equilibrados, não abusando de alimentos 

muito doces ou salgados, pois estarão todo o dia em atividade; 

e) Caso o educando possua alergias alimentares deverá fazer se acompanhar do 

devido atestado médico; 

10. ASSISTÊNCIA MÉDICA 

As atividades serão, sempre acompanhadas de material e equipamento de primeiros 

socorros. Cada participante é abrangido por um seguro de acidentes pessoais. Caso se 

verifique que o participante carece de cuidados médicos, o mesmo será acompanhado 

ao Hospital ou Centro de Saúde. 

Se, no inicio da atividade, o participante estiver a fazer alguma medicação que não 

possa interromper, o encarregado de educação deverá indicar na embalagem o nome 



                                                                                 
                                        

 
 

do participante e todas as indicações necessárias à administração do medicamento, 

devendo o monitor ser informado. Nenhum outro tipo de medicamento deverá ser levado 

pelos participantes. O encarregado de educação, deverá fornecer à coordenação toda 

a informação relativa ao estado de saúde do seu educando que possa revelar-se 

importante na sua participação nas atividades. 

11. REPRESENTANTES LEGAIS DOS PARTICIPANTES 

Constitui obrigação dos representantes legais, respeitar e cumprir as presentes 

condições de funcionamento das atividades de interrupção letiva nomeadamente no que 

se refere aos:  

Deveres: 

a) Cumprir o horário de entrega e recolha dos seus filhos ou educandos. 

b) Informar o Professor responsável, no caso de pretender ser o próprio 

(exclusivamente), a recolher o respetivo educando no final das atividades.  

c) Disponibilizar um contato que durante o período da realização das atividades, 

esteja sempre disponível; 

d) Informar por escrito na ficha de inscrição, de quaisquer condicionantes que 

existam, nomeadamente quanto à necessidade de alimentação especifica ou de 

cuidados especiais de saúde a observar; 

e) Em caso de falta do participante o encarregado de educação fica responsável 

pela desmarcação da refeição (até as 9h30 do próprio dia) ligando para o Centro Cultural 

de Chaves; 

Direitos: 

a) Receber informações sobre a participação do seu educando e as atividades em 

geral. 


