
 

 

 

 

 

 

 

 

Normas do Funcionamento 

do Projeto Extra Movimento 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

No período de interrupção letiva, o Município de Moimenta Da Beira juntamente com 

a equipa do PIICIE e a Psicomotricista Juliana Ferreira, entre outros colaboradores, 

desenvolve um projeto focado nas competências das crianças com necessidades 

especiais e de crianças que apresentam um desenvolvimento psicomotor típico. Este 

projeto foi criado para trabalhar vários fatores psicomotores, psicoafectivos e aspetos 

socias.  Ao longo das atividades que são lecionadas durante 6 dias nas 2 semanas vão 

ser trabalhadas e desenvolvidas várias competências tais como aspetos cognitivos 

como raciocínio-lógico, aatenção, a criatividade, a imaginação, a comunicação, 

igualdade de género e de oportunidades, a autoestima, a autodeterminação e 

inteligência emocional.  

Este projeto tem como principal objetivo promover às crianças e jovens entre 6 e os 12 

anos umas férias educativas que promovam a inclusão, socialização e a interajuda. 

Para que o projeto se desenvolva com eficácia e equidade, é imprescindível o 

estabelecimento de princípios e normas que têm de ser cumpridas. Assim, o presente 

regulamento pretende definir os direitos, deveres e regras a observar por todas as 

pessoas que se envolvem nas atividades, conforme estabelecido do Decreto-Lei 

nº32|2011, de 7 de março e na referente Lei em Vigor. 

 

Ponto 1 

Entidade responsável pela organização 

1.Município de Moimenta da Beira 

2. O Município de Moimenta da Beira desenvolve todas as atividades com o auxílio de 

vários técnicos e subcontrata empresas especializadas para proporcionar várias 

experiências a todas as crianças envolventes. 

3. Contactos: 

Câmara Municipal de Moimenta da Beira 

Largo do Tabolado 

3620-324 Moimenta da Beira 

Telefone: (+351) 254 520 070 

Fax: (+351) 254 520 071 

E-mail Geral: geral@cm-moimenta.pt 

Site: www.cm-moimenta.pt 

 

 

 

 



 

 

Ponto 2 

Objetivos 

O Projeto tem como principal finalidade proporcionar uma inclusão e interajuda entre 

crianças com necessidades especiais e crianças que apresentam um desenvolvimento 

psicomotor típico.  

Objetivos Gerais do projeto  

• Responder às necessidades de apoio familiar com oferta de atividades enriquecedoras 

para as crianças  

• Promover competências pessoais e sociais nas dimensões afetivas/relacionais nas 

crianças e complementares à dimensão do conhecimento;  

• Ocupar de forma saudável os tempos livres dos jovens, contribuindo para o seu 

desenvolvimento e formação social e pessoal. 

 

Ponto 3 

Funcionamento 

Durante as atividades as crianças são distribuídas por 3 grupos dependendo da faixa 

etária e das patologias associadas  

 

Ponto 4 

Processo de Inscrição e Seleção  

1. Período de Inscrição:  

a)O período de inscrições decorre em datas a estabelecer pela Câmara 

Municipal da Moimenta Da Beira, e decorrerá até estarem preenchidas as 10 

vagas. As10 vagas são ocupadas de acordo com a ordem de chegadas das fichas 

de inscrição e respetivos documentos. 

b)Poderá existir lista de inscrições supletivas em caso de desistência ou de 

interdição de participação no programa por algum dos participantes efetivos. 

 

2. Para a realização da inscrição, é necessário entregar os seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição e autorização do encarregado de educação;  

b) Fornecimento dos elementos identificativos do participante;  

c) Fotocópia do cartão de cidadão do participante; 

 

2.Inscrição: 

a)A Inscrição só será validada após a entrega e verificação da respetiva Ficha de 

Inscrição devidamente preenchida. 



 

 

b) A Câmara Municipal de Moimenta da Beira tem a liberdade de proceder á 

suspensão e/ou cancelamento de inscrição, nos casos, que contemplem indisciplina 

e ou inadaptação aos objetivos propostos em cada uma das ações.  

 

 

 

 

Ponto 5 

Acesso a atividades 

 

Os participantes terão acesso a todas atividades com a autorização dos seus 

encarregados de educação. 

 

 

Ponto 6 

Plano Pedagógico 

 

1. Os programas de atividades são propostos e desenvolvidos pela Câmara 

Municipal de Moimenta Da Beira juntamente com os seus recursos humanos. 

Algumas das atividades são lecionadas por empresas especializadas juntamente 

com os técnicos do projeto.Em todas as atividades são asseguradas a 

integridade e a segurança de cada criança. 

2. O plano de atividades poderá sofrer alterações de acordo com o cancelamento 

de empresas subcontratadas ou por motivos de escolha da equipa pedagógica 

para alterar atividades consoante a relevância e o benefício das mesmas para os 

alunos.  

3. O programa prevê saídas e visitas a vários locais, assegurando o apoio logístico 

das atividades, apoio de transporte, meios de comunicação ,primeiros socorros 

entre outros. 

 

 

Ponto 7 

Divulgação 

1. Atempadamente, a Câmara Municipal de Moimenta Da Beira divulga através 

de cartazes, flyers e no site oficial na Internet toda a informação referente à 

calendarização e inscrição. 

2. A Camâra Municipal disponibiliza, nos locais de inscrição os seguintes 

documentos: Ficha de Inscrição; Regulamento ;Programa de atividades e 

Contactos.  

3. Durante o funcionamento deste Projeto a Câmara Municipal de Moimenta Da 

Beira recolhe imagens que são divulgadas no seu site oficial, salvaguardando 

todas as questões de Proteção de dados. 

 

Ponto 8 



 

 

Transportes 

A Câmara Municipal assegurará a deslocação dos participantes sempre que as 

atividades assim o exijam de acordo com a Legislação em vigor no âmbito do 

transporte coletivo de crianças. 

 

 

 

Ponto9 

Saúde e Segurança 

1. Cada participante, na ficha de inscrição, deve confirmar as condições de saúde 

indispensáveis à participação nas atividades dos campos de férias. 

2. Os participantes estão abrangidos por um seguro de acidentes pessoais, de 

grupo, de acordo com o previsto na portaria n.2 629/2004, de 12 de junho, ou 

de acordo com a lei em vigor. 

3. Os participantes com necessidades de cuidados médicos especiais devem fazer-

se acompanhar de prescrição médica para medicação habitual, dietas especiais 

ou outros cuidados. 

4. As instalações onde decorram as atividades dos campos de férias estão 

equipadas com material de primeiros socorros e caso as atividades decorram 

fora destas, temos disponível um kit de primeiros socorros. Sempre que 

necessário, os participantes serão conduzidos aos Centros de Saúde ou Hospital 

da área geográfica dos campos de férias ou dos locais onde se realizam as 

atividades. 

5. As atividades previstas no plano pedagógico são planeadas de forma a serem 

garantidas as máximas condições de segurança. 

6. Caso exista algum acidente de causa maior e o aluno for levado para serviços 

médicos os encarregados de educação serão avisados. 

 

Ponto 10 

Visitas 

Os pais ou encarregados de educação e participantes têm a possibilidade de 

conhecer a equipa técnica, obter esclarecimentos e visitar as instalações onde 

decorrerão as atividades dos campos de férias, sempre que for possível. 

 

Ponto 11  



 

 

Equipa de técnicos/monitores 

1. A Câmara Municipal garante as qualificações de cada monitor, de acordo com 

o Decreto-Lei n.2 32/2011, de 7 de março. 

2. Todos os técnicos são conhecedores dos princípios que orientam este projeto. 

 

Ponto 12 

Desistências  

O participante ou o seu Encarregado de Educação podem desistir da inscrição no 

programa, comunicando essa intenção à organização do mesmo, por escrito. 

 

Ponto 13 

Vestuário e Equipamento 

1. Cada participante deverá fazer-se acompanhar do seguinte vestuário e 

equipamento: 

a) Pavilhão e estádio: ténis para trocar, roupa desportiva; 

b) Atividades ao ar livre: roupa confortável, chapéu, protetor solar. 

c) Sala de Snoezelen: Ténis para trocar, roupa confortável. 

d) Outros que se considerem necessários. 

 

 

Ponto 14 

Alimentação  

O lanche da manhã é assegurado pelo Município, porém qualquer participante pode 

trazer o seu próprio lanche. 

Ponto 15 

Horários 

Os horários praticados estão de acordo com o plano de atividades. Serão dados a 

conhecer através dos meios de divulgação e da ficha de inscrição. 

Ponto 16 

Direitos dos encarregados de educação 

 

a) Respeito pela confidencialidade da informação constante na ficha de 

inscrição; 



 

 

b) Os encarregados de educação do participante têm o direito aos seguintes 

documentos: plano de atividades, Regulamento Interno, ficha de inscrição; 

c) Conhecimento dos contactos do Responsável e do Coordenador Técnico; 

d) Os encarregados de educação têm o direito de pôr termo á participação do 

seu educando nas atividades, se assim o desejarem. Podem ainda ir buscar o 

seu educando sempre que o entenderem; 

e) Os pais e encarregados de educação têm o direito de pedir referências 

relativas aos técnicos; 

 

 

 

Ponto 17 

Deveres dos encarregados de educação 

a) Os pais e encarregados de educação têm o dever de preencher corretamente 

a ficha de inscrição dos participantes; 

b) Devem garantir que os participantes cheguem dentro do horário e aos 

locais, previamente indicado pelos responsáveis, onde as atividades se vão 

realizar; 

c) Têm o dever de facultar toda a documentação exigida pelo presente 

regulamento; 

d) Respeito pela confidencialidade da informação constante na ficha de 

inscrição; 

e) Comunicar, por escrito, ao Técnico que o acompanha, qualquer alteração 

ao regime da sua participação (sair mais cedo ou não participar num dos 

dias, por exemplo); 

f) Informar aquando da sua inscrição de qualquer limitação física e/ou 

funcional, eventuais necessidades de alimentação específicas ou cuidados 

especiais de saúde a ter em conta; 

 

Ponto 18 

Direitos dos participantes 

a) Acesso a todas as atividades realizadas, exceto por motivos de saúde, 

devidamente assinalados por relatório médico; meteorológicos ou por 

indicação explícita e escrita dos encarregados de educação; 

b) Assistência adequada nos casos de doença ou de acidente; 



 

 

c) Benefício de seguro de acidentes pessoais de grupo, de acordo com o 

previsto na Portaria n.2 692/2004, de 12 de junho, ou de acordo com a lei 

em vigor, 

d) Acompanhamento pelos Técnicos em todas as atividades desenvolvidas; 

e) Garantia de condições favoráveis à realização das atividades; 

f) Informação acerca das atividades a desenvolver; 

Ponto 19 

Deveres dos Participantes 

 

 Constituem deveres dos participantes: 

a) Conhecer e cumprir o presente regulamento;  

b) Cumprir as instruções e orientações transmitidas pelos monitores e 

coordenadores do programa; 

c) Cumprir os horários estabelecidos, em caso contrário caberá ao 

encarregado de educação/representante legal o encargo e a 

responsabilidade de transportar o participante ao local da atividade;  

d) Usar vestuário e calçado adequado às atividades, assim como, outro 

material de apoio (por exemplo: chapéu, protector solar, garrafa de 

água) recomendado pela câmara municipal;  

e) Zelar pela conservação das instalações, sendo responsabilizados 

pelos danos causados; 

 

 

Ponto 20 

Coordenador Técnico 

O Coordenador Técnico é responsável pelo funcionamento dos campos de férias, 

cabendo-lhe a superintendência técnica, pedagógica e administrativa das 

atividades a realizar. 

Ponto 21 

Direitos do coordenador 

a) O coordenador técnico tem o direito de excluir da equipa Pedagógica 

qualquer elemento do pessoal técnico que adote uma conduta profissional 

menos própria, ou que não cumpra o presente regulamento; 

b) Cabe-lhe o direito de alterar ou reajustar o plano de atividades do campo de 

férias sempre que lhe pareça necessário; 



 

 

Ponto22 

Deveres do coordenador 

c) Elaborar o Plano de Atividades e acompanhar a sua boa execução; 

d) Coordenar a ação do corpo técnico; 

e) Assegurar a realização do projeto no estrito cumprimento da legislação 

aplicável, bem como do respetivo Regulamento Interno; 

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

instalações; 

g) Deverá manter uma boa relação com toda a equipa pedagógica e com todo o 

resto do pessoal (incluindo os participantes). Fica com a responsabilidade de 

gerir as reuniões entre os Técnicos e de intervir junto dos participantes 

garantindo uma boa resolução dos problemas e conflitos que eventualmente 

possam surgir; 

h) Deve assegurar quesejam cumpridosos requisitos da legislação em vigor, 

assim como o descrito no presente regulamento; 

i) Manter permanentemente disponível e garantir o acesso à ASAE toda a 

informação referida no nº 1 do Decreto-Lei ne 32/2011, de 7 de margo e na 

referente Lei em vigor. 



 

 

Ponto 23 

Direitos dos monitores 

a) Participar na criação de programas de atividades de acordo com os objetivos 

lúdicos e pedagógicos; 

b) Ter condições materiais necessárias para a realização das atividades, de acordo 

com o programa; 

c) Ter direito as refeições diárias, que são tomadas com os participantes; 

d) Ser apoiado no exercício das suas funções pelo coordenador; 

e) Exigir o cumprimento do presente regulamento aos participantes; 

f) Têm o direito de recusar a entrada nos locais onde decorrem as atividades de 

qualquer pessoa que não esteja corretamente inscrita ou que não cumpra o 

presente regulamento; 

g) Apresentar sugestões de melhoria ao coordenador. 

Ponto 24 

Deveres dos monitores 

a) Coadjuvar o coordenador na organização e dinamização das atividades 

previstas; 

b) Acompanhar os participantes durante as atividades, prestando-lhes o apoio e 

auxílio necessário; 

c) Cumprir e assegurar o cumprimento, pelos participantes, das normas de saúde, 

higiene e segurança; 

d) Zelar para que as atividades sejam realizadas dentro dos horários previstos; 

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

materiais a utilizar pelos participantes, bem como zelar pela manutenção dessas 

condições; 

f) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento e o Plano de Atividades; 

g) Cumprir as orientações do coordenador; 

h) Vigiar e orientar, constantemente, os participantes; 

i) Controlar o comportamento dos participantes, manter a ordem e a disciplina, 

promover o respeito e educar para a cidadania. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ponto 25 

Direitos da entidade promotora/organizadora 

a) Exigir o cumprimento do presente regulamento com vista ao bom 

funcionamento dos campos de férias; 

b) Definir os conteúdos e objetivos das atividades a desenvolver, respetiva 

calendarização, localização e divulgação; 

c) Exigir o correto preenchimento da ficha de inscrição. A falta da ficha com os 

dados, Cartão do Serviço Nacional de Saúde, Cartão do Cidadão, e restantes 

elementos solicitados impossibilitará a participação. 

Ponto 26 

Deveres da entidade promotora/organizadora 

 

a) Assumir o compromisso de adotar os procedimentos necessários para a 

proteção das crianças e jovens; 

b) Definir claramente os direitos, deveres e regras a observar por todos os 

participantes; 

c) Assegurar que cada participante está abrangido por um seguro de acidentes 

pessoais de grupo, de acordo com o previsto na portaria n.2 629/2004, de 12 de 

junho, ou de acordo com a lei em vigor; 

Ponto 27 

Incumprimentos e casos omissos 

1. Nos casos de desrespeito pelo presente regulamento interno ou pelas regras 

pedagógicas da atividade, o Coordenador, em conjunto com os monitores, deverá 

propor à Câmara Municipal a solução mais adequada. Nos casos de desrespeito 

considerado muito grave, os participantes poderão ser forçados a antecipar a saída 

do Projeto. 

2. No que o presente regulamento for omisso, aplica-se o disposto no Decreto-Lei 

n? 32/2011, de 7 de março e na referente Lei em vigor. 

 

 


