DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES
DIREÇÃO DE S ERV IÇOS DA REGIÃO NORTE

Agrupamento de Escolas À Beira Douro
Escola Básica e Secundária À Beira Douro - Medas

2. REGULAMENTO INTERNO

Objetivo
É objetivo do Campos de Férias proporcionar iniciativas destinadas a crianças e jovens do 2 .º, 3.º
ciclos e Secundário, com a finalidade de durante um período determinado de tempo, proporcionar um
programa organizado de carácter educativo, cultural, desportivo ou meramente recreativo.
Documentação
Os encarregados de educação dos participantes devem fazer a correta inscrição e facultar a
documentação necessária ao mesmo processo, assim como devem prestar todas as informações
que se mostrem necessárias à sua integração no turno de campo de férias.
Os alunos devem-se fazer acompanhar, principalmente na semana do acampamento, pelo bilhete de
identidade ou cartão de cidadão e o cartão do serviço nacional de saúde.
Participantes / Comportamento
Reserva-se o direito de, após prévia informação e contacto com os Encarregados de Educação, fazer
regressar a casa qualquer participante que pelo seu comportamento prejudique de forma significativa
o funcionamento do Campo de Férias.
Todos os participantes devem cumprir as instruções que lhe sejam dadas pelos professores e
monitores do campo de férias, assim como cumprir o descrito no presente regulamento interno.
Os participantes terão acesso a todas as atividades, salvo razões pessoais, de ordem técnica,
meteorológica ou por indicação dos Encarregados de Educação.
Material de apoio
Ver o separador “Equipamento e necessidades”.
Não é permitido levar para o campo de férias:
a)Bebidas alcoólicas e estupefacientes.
b)Medicamentos, exceto nos casos em que o participante se encontre medicado. Nestes casos o
encarregado de educação deverá entrega-los ao
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Professor ou monitor do campo de férias.
c)Objetos cortantes ou outros que pela sua perigosidade coloquem em
risco a integridade física dos participantes.

Objetos de Valor
Não aconselhamos a levar para o Campo de Férias, objetos de valor. Se tal acontecer, os
professores não poderão responsabilizar-se pelo desaparecimento ou deterioração dos mesmos.

Funcionamento

Programa de Atividades
Articulação diária, das atividades ao longo do turno do campo de férias com a seguinte tipologia:
Lúdicas, desportivas, expressivas e de contacto e exploração da natureza.
O programa pode prever saídas e visitas fora das instalações da Escola, assim como pode ser
alterado devido às condições climatéricas ou outras que a equipa pedagógica, considere relevantes
tomando em linha de conta a segurança e adequação dos interesses e motivações dos participantes.
Equipa Pedagógica
Constituída por Professores e Monitores de Campos de Férias.
Distribuição dos participantes
A distribuição dos participantes pelas equipas/grupos educativos e alojamentos (campismo) é da
responsabilidade da equipa pedagógica, não podendo garantir-se que participantes amigos ou
conhecidos fiquem na mesma equipa/grupo ou tenda.
26 de Junho pelas 18.30h no Auditório da nossa escola será realizada uma reunião para tirar
dúvidas e informar os Encarregados de Educação do grupo e turno a que o seu Educando pertence.
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