
 

REGULAMENTO DE ATIVIDADES DE FÉRIAS 

JUNTA-TE AO VERÃO 

JUNTA DE FREGUESIA DO LUMIAR 

 

 

PREÂMBULO 

 

O Programa JUNTA-te ao Verão é um campo de férias não residencial ou aberto que se traduz 
na oferta e tempos livres no verão para as crianças e jovens da freguesia, com idades entre os 6 
e os 14 anos, o que representa um importante apoio às famílias no acompanhamento das 
mesmas no período de férias escolares. 

Tem como finalidade contribuir para o desenvolvimento psicossocial e motor das crianças e 
prevenir eventuais situações de risco, proporcionando a algumas crianças, a saída dos seus 
bairros, o desfrutar da praia e a vivência de diversas experiências de caráter pedagógico, lúdico, 
desportivo e cultural, contribuindo assim para o combate à exclusão social, ainda que por 
períodos limitados.  

No âmbito deste Programa, a Junta de Freguesia do Lumiar é a entidade promotora e 
organizadora, definindo o seu funcionamento através do presente regulamento. 

 

CAPITULO 1 

REGRAS GERAIS 

Artigo 1º 

Âmbito e Objetivos 

 

1. As presentes Normas Regulamentares definem os princípios e as regras a que deve 
obedecer a execução do Programa JUNTA-te ao Verão (PJV), promovido pela Junta de 
Freguesia do Lumiar. 

2. O PJV destina-se a promover campos de férias não residenciais ou abertos que se 
traduzem na oferta de tempos livres às crianças da freguesia com idades compreendidas 
entre os 6 e os 14 anos e tem por objetivos: 

• Contribuir para o desenvolvimento integral das crianças e prevenir eventuais 
situações de risco; 

• Promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, visando 
enriquecer, aos participantes, um reportório de comportamentos e estratégias 
de socialização, bem como os dotar de instrumentos que lhes permitam lidar 
com situações do quotidiano; 



• Apoiar as famílias no acompanhamento das crianças no período de férias 
escolares, contribuindo para o combate à exclusão social, ainda que por 
períodos limitados; 

• Contribuir para a promoção de hábitos de vida saudáveis, proporcionando 
momentos de lazer e divertimento, estimulando a atividade física, a relação e 
respeito pelo meio ambiente, bem como facultar o conhecimento de locais de 
interesse histórico e cultural; 

• Promover a igualdade de oportunidades, permitindo a participação de crianças, 
independentemente da sua condição socioeconómica, física ou outra. 
 

Artigo 2º 

Grupo-alvo 

1. A população alvo do PJV são as crianças e jovens da Freguesia do Lumiar, com idades 
compreendidas entre os 6 anos e os 14 anos. 

2. Para efeitos do cumprimento dos limites supra referidos, é considerada a idade da 
criança à data da duração da atividade em questão. 

3. O incumprimento do disposto nos números anteriores dá lugar à anulação da respetiva 
inscrição. 

 

CAPITULO 2 

EXECUÇÃO DO PROGRAMA JUNTA-te ao Verão 

Artigo 3º 

Duração 

1. O PJV realiza-se no mês de julho de cada ano e tem, em regra, a duração de 10 dias 
uteis. 
 

Artigo 4º 

Atividades e Localização 

1. O PJV realizar-se-á nos seguintes termos: 
• O período da manhã decorrerá na praia, cuja seleção será definida pela Junta 

de Freguesia do Lumiar; 
• A Junta de Freguesia do Lumiar deve assegurar que a praia selecionada 

comtempla todas as condições de segurança, de forma a garantir o bom 
desenvolvimento do PJV, com particular atenção aos seguintes 
recursos/condições: existência de casas de banho, de nadadores salvadores e 
de primeiros socorros, boas condições de parqueamento e acessibilidade à 
praia, espaço disponível no areal e a qualidade da água. 

• No período da tarde serão desenvolvidas atividades que poderão decorrer no 
campo ou noutros locais que permitam às crianças a vivência de diversas 
experiência de caráter pedagógico, lúdico, desportivo e cultural, desde que 
estejam comtempladas todas as condições de segurança. 



 

Artigo 5º 

Inscrição das Crianças 

1. A inscrição das crianças participantes no PJV deve ser efetuada na sede da Junta de 
Freguesia do Lumiar, em formulário próprio, a disponibilizar pela Junta de Freguesia do 
Lumiar. 

2. As fichas de inscrição devem conter todos os dados completos e serem assinadas pelos 
representantes legais das respetivas crianças, sob pena destas serem excluídas. 

 

Artigo 6º 

Pessoal Técnico 

1. A realização do PJV obriga à existência do seguinte pessoal técnico: 
• Um(a) coordenador(a) por autocarro; 
• Um(a) monitor(a) por grupo de seis crianças com idades inferiores a 10 anos: 
• Um(a) monitor(a) por grupo de dez crianças com idades compreendidas entre 

os 1º e os 14 anos. 
2. É da competência e responsabilidade da Junta de Freguesia do Lumiar a seleção e 

contratação do pessoal técnico. 

 

Artigo 7º 

Critérios de seleção do(a) Coordenador(a) 

1. Na seleção do(a) coordenador(a) referido no artigo anterior, a Junta de Freguesia do 
Lumiar deve obedecer cumulativamente aos seguintes critérios: 

• Idade igual ou superior a 20 anos 
• Habilitações literárias mínimas . 11º ano de escolaridade 
• Experiência como Monitor ou Coordenador em PPCI ou atividades similares 
• Espirito e dinâmica de grupo 
• Disponibilidade para participar em Ações de Sensibilização e de Formação 

2. Nesta seleção deve ser dada preferência aos candidatos que possuam formação em 
primeiros socorros 

 

Artigo 8º 

Critérios de seleção dos Monitores 

1. Na seleção dos monitores referidos no artigo sexto das presentes normas 
regulamentares, a Junta de Freguesia do Lumiar deve obedecer cumulativamente aos 
seguintes critérios: 

• Idade igual ou superior a 18 anos 
• Habilitações literárias mínimas . 9º ano de escolaridade 
• Espirito e dinâmica de grupo 



• Disponibilidade para participar em Ações de Sensibilização e de Formação 
2. Nesta seleção deve ser dada preferência aos candidatos que possuam formação em 

primeiros socorros 

 

Artigo 9º 

Transporte 

1. O serviço de transporte dos participantes do PJV (crianças, monitores e coordenadores) 
deve ser contratado pela Junta de Freguesia do Lumiar, a qual deve assegurar-se que a 
empresa transportadora contratada cumpre a legislação em vigor no âmbito do 
Transporte Coletivo de Crianças. 

2. A lotação máxima permitida por autocarro é de 55 lugares sentados. 
3. Por cada autocarro, a Junta de Freguesia do lumiar deve selecionar, de entre os 

coordenadores/monitores contratados, pelo menos dois vigilantes. 
4. Durante o transporte, as entradas e saídas do autocarro e travessia das vias os vigilantes 

referidos no número anterior devem estar munidos de coletes refletores e raquetas de 
sinalização homologadas. 

 

Acesso do Encarregado de Educação aos autocarros 

1. Não é permitido ao encarregado de educação ou outro adulto designado para o efeito, 
o acesso ao interior do autocarro, salvo expressa autorização do(s) coordenador(es) 
pelo Programa JUNTA-te ao Verão, devendo aguardar pela entrega da criança em local 
a definir em reunião prévia. 

 

Artigo 10º 

Seguros 

1. No âmbito da execução do PJV a Junta de Freguesia do Lumiar deve celebrar os 
seguintes contratos de seguro: 

• Seguro de acidentes pessoais de todos os participantes (crianças, monitores e 
coordenadores), com os valores mínimos e âmbitos de cobertura fixados pela 
Portaria nº 629/2004, de 12 de Junho; 

• Seguro de responsabilidade civil com valores mínimos equiparados aos de 
atividades similares. 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 3 

DIREITOS E DEVERES 

Artigo 11º 

Direitos e Deveres da Criança 

Direitos 

1. Os contemplados no Regulamento de Funcionamento do PJV; 
2. Frequentar as atividades do Programa JUNTA-te ao Verão;  
3. Usufruir de um programa enriquecedor que contribua para a sua formação enquanto 

cidadão de pleno direito; 
4. Ser respeitado nos seus plenos direitos. 

 

Deveres 

1. Os contemplados neste Regulamento de Funcionamento; 
2. Tratar com respeito e correção qualquer elemento afeto ao PJV; 
3.  Seguir as orientações do Coordenador e Monitores e restantes Colaboradores da Junta 

de Freguesia do Lumiar; 
4. Respeitar as instruções do Coordenador e Monitores e restantes Colaboradores da Junta 

de Freguesia do Lumiar, no decorrer do período afeto às atividades do PJV; 
5. Respeitar o exercício do direito à educação das outras crianças inscritas na atividade; 
6. Ser assíduo, pontual e responsável no cumprimento dos horários e das tarefas que lhe 

forem atribuídas; 
7. Participar nas atividades desenvolvidas pelo PJV; 
8. Cumprir o Regulamento de Funcionamento do PJV. 

 

Artigo 12.º 

Direitos e Deveres do Encarregado de Educação 

Direitos 

1. Constituem direitos do encarregado de educação ou outro adulto, por este autorizado 
para o efeito; 

2. Aceder à informação acerca do (s) educando (s); 
3. Conhecer os planeamentos e as atividades desenvolvidas; 
4. Ter o acompanhamento correto e adequado do (s) seu (s) educando (s). 

 

Deveres 

1. Constituem deveres do encarregado de educação ou outro adulto designado para o 
efeito: 

2. Assumir-se como os primeiros e principais agentes educativos, prestando as 
informações necessárias e imprescindíveis acerca do (s) educando (s) e necessárias ao 
seu adequado acompanhamento; 



3. Cuidar da higiene pessoal diária do/s seu/s educando/s e assumir a responsabilidade 
pela criança em caso de doença, indo busca-la a local a combinar, logo que disso seja 
informado;  

4. Responsabilizar-se pelo seu adequado tratamento, em caso de doença, promovendo o 
seu regresso apenas quando apropriado, e após apresentação de declaração médica 
quando se trate de doença infecto-contagiosa; 

5. Respeitar os horários definidos pelo Programa JUNTA-te ao Verão 
6. Entregar além do boletim de inscrição, toda a documentação necessária à constituição 

do processo, de modo a permitir comprovar a comparticipação familiar; 
7. Sempre que se registarem dúvidas sobre a veracidade das declarações de rendimentos 

ou dificuldades na determinação do rendimento per capita, deverão ser feitas as 
diligências complementares consideradas mais adequadas ao apuramento das 
situações; 

8. Respeitar o presente Regulamento; 
 
 

Artigo 13º 

Direitos e Deveres da Junta de Freguesia 

 

Direitos 

1. Decidir sobre a localização e as atividades a realizar no PJV. 
2. Decidir qual o tipo de alimentação que fornecem, desde que essa alimentação seja 

variada, em qualidade e quantidade adequadas às idades dos participantes, sendo esta 
matéria da sua inteira responsabilidade. 

3. Selecionar e contratar os monitores e coordenadores nos termos previstos nos artigos 
do presente documento. 

4. Solicitar aoa encarregados de educação informação escrita relativa a quaisquer 
condicionantes que existam, nomeadamente quanto a necessidades de alimentação 
específica ou cuidados especiais de saúde a observar e outras informações que 
considere pertinentes para acautelar a segurança e bem-estar da criança. 

 

Deveres 

1. Divulgar o PJV, as presentes Normas Regulamentares, bem como toda a legislação em 
vigor relativa a esta matéria. 

2. Assegurar que todos os participantes e equipa técnica estão devidamente identificados 
com materiais de identificação do PJV disponibilizados pela Junta de Freguesia do 
Lumiar. 

3. Promover a participação das crianças independentemente da sua condição 
socioeconómica, física ou outra. 

4. Inscrever Crianças residentes na Freguesia. 
5. Acompanhar o desenvolvimento do PJV e responsabilizar-se pela concretização do 

mesmo. 
6. Promover uma reunião com os encarregados de educação para: 



• Apresentar o PJV e as presentes Normas Regulamentares; 
• Solicitar a colaboração dos mesmos para que tudo corra em conformidade; 
• Apresentar a equipa responsável (coordenadores e monitores) 

7. Informar e esclarecer os coordenadores, monitores, crianças e encarregados de 
educação sobre as regras de funcionamento do PJV, bem como das consequências do 
seu não cumprimento. 

 

CAPITULO 4 

Artigo 14º 

Comportamento das Crianças 

1. As crianças inscritas no PJV estão obrigados ao cumprimento dos deveres de correção e 
obediência, previstos neste Regulamento de Funcionamento. 

2. É da responsabilidade do Coordenador do PJV comunicar à Junta de Freguesia do Lumiar 
todas as ocorrências que considere que violam o estabelecido no presente regulamento; 

3. Em caso algum poderão as crianças inscritas no PJV abandonar as atividades. 
4. Sempre que ocorram comportamentos de desrespeito, será preenchida a folha de 

registo de ocorrência. Esta será entregue à Junta de Freguesia do Lumiar e do seu teor 
será dado conhecimento ao encarregado de educação pelos meios que considerar mais 
apropriados e adequados à ocorrência; 

5. Dependendo da gravidade da ocorrência, a criança poderá ser suspensa ou excluída das 
atividades do PJV. 

 

Artigo 15.º 

Participação de Ocorrência 

1. O Coordenador da CAF que presencie ou tenha conhecimento de comportamentos 
suscetíveis de constituir infração disciplinar deve participá-los imediatamente; 

2. O/s Monitores e restantes Colaborador/es da Junta de Freguesia do Lumiar que 
presencie/em ou tenham conhecimento de comportamentos suscetíveis de 
constituir infração disciplinar devem participá-los de imediatamente ao 
Coordenador do PJV; 

 

Artigo 16.º 

Finalidades das medidas disciplinares 

1. Todas as medidas disciplinares corretivas e sancionatórias prosseguem finalidades 
pedagógicas, preventivas, dissuasoras e de integração, visando, de forma sustentada, o 
cumprimento dos deveres da criança, o respeito pelos Colaboradores da Junta de 
Freguesia do Lumiar em exercício da sua atividade profissional, bem como a segurança 
de toda a comunidade envolvida no Programa JUNTA-te ao Verão. 

2. As medidas corretivas e disciplinares sancionatórias visam ainda garantir o normal 
prosseguimento das atividades, a correção do comportamento perturbador e o reforço 
da formação cívica da criança, com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua 



personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena 
integração, do seu sentido de responsabilidade e da sua aprendizagem; 

3. São medidas disciplinares sancionatórias: 
• A repreensão: 
• A repreensão registada; 
• A suspensão em dias úteis a definir pela Junta de Freguesia do Lumiar, 

de acordo com a gravidade da ocorrência; 
• A expulsão do Programa JUNTA-te ao Verão. 

 

Artigo 17.º 

Encarregado de Educação 

1. O encarregado de educação ou outro adulto designado para o efeito, é responsável por 
eventuais danos causados pelo seu educando, sempre que comprovadamente este tenha agido 
com dolo. 

 

Artigo 18º 

Saúde 

 

As atividades de grupo exigem cuidados especiais com a saúde das crianças, assim: 

1. A vigilância médica das crianças é da responsabilidade das respetivas famílias; 
2. O encarregado de educação ou outro adulto designado para o efeito, deve 

comunicar à coordenação do PJV elementos relevantes sobre o estado de saúde 
do/s seu/s educando/s, bem como alterações relevantes sobre a mesma que 
possam influir na gestão das atividades, assegurando esta a confidencialidade da 
informação prestada, nos termos da lei; 

3. O encarregado de educação ou outro adulto designado para o efeito, deve informar 
a Junta de Freguesia do Lumiar, designadamente, quanto a: 

• Estado de vacinação obrigatório dos menores; 
• Situações de febre, doenças contagiosas e/ou problemas digestivos 

graves, contaminação por parasitas ou outras que impeçam o contacto 
com o grupo; 

• Informar a coordenação do PJV, caso o seu educando seja alérgico a 
algum alimento ou esteja sobre alguma alteração ao nível alimentar 
(exemplo: dieta) por proposta médica; 

• Situações que impliquem toma de medicamentos durante o horário do 
PJV, os quais, só serão ministrados à/às criança/as se houver uma 
autorização escrita pelo encarregado de educação ou outro adulto 
designado para o efeito, com a medicação a tomar e respetivos 
horários, doses e dias. Esta autorização terá que ser entregue aos 
coordenadores do PJV e sempre que possível, deverá ser acompanhada 
de prescrição médica (quando aplicável); 



• O encarregado de educação ou outro adulto designado para o efeito, 
tem o dever de informar sobre antecedentes patológicos e eventuais 
alergias a medicamentos e alimentos, assim como, informar sobre 
precauções especiais a serem tomadas na prática de exercícios físicos e 
de outras restrições específicas, respeitantes às crianças que 
inscreveram no PJV; 

• As crianças que apresentem sintomas de doença infecto-contagiosa ou 
afetada por parasitas, não devem permanecer no Programa JUNTA-te 
ao Verão, sendo o encarregado de educação ou outro adulto designado 
para o efeito, de imediato avisado para se tomarem as medidas 
adequadas; 

4. A coordenação do PJV comunica imediatamente ao encarregado de educação a 
ocorrência de qualquer alteração relevante ao estado de saúde dos menores que 
implique a interrupção de frequência e a recolha da criança; 

5. Nos casos previstos no número anterior, a criança só pode retomar a sua frequência 
uma vez atestada a sua normal a situação de saúde, comprovada por declaração 
médica; 

 

Artigo 19.º 

Higiene e Limpeza 

1. As crianças deverão apresentar-se diariamente asseadas, tanto corporalmente, 
como no vestuário; 

2. A higiene geral das crianças deve ser uma constante preocupação do encarregado 
de educação ou outro adulto designado para o efeito, no sentido de contribuir para 
a promoção da sua autoestima e autoimagem, bem como de uma adequada relação 
interpessoal; 

3. Sempre que sejam detetados parasitas, nomeadamente, piolhos e lêndeas, o 
encarregado de educação ou outro adulto designado para o efeito, da (s) criança (s) 
em causa, será avisado. Estas só poderão regressar às atividades, quando o 
problema estiver solucionado. 

 

Artigo 20º 

Refeições 

1. Os almoços serão sempre na Quinta das Conchas e serão fornecidos por uma 
empresa de catering contratada pela Junta de Freguesia do Lumiar. 

2. Os Encarregados de Educação das crianças ficarão responsáveis pelo fornecimento 
do lanche da manhã e da tarde, do(s) repetivo(s) educando(s) 

 

 

 

 



Artigo 21º 

Pagamentos 

 

1. O custo da atividade é calculado a partir dos escalões de SASE, fornecidos pela 
Segurança Social; 

2. As crianças que tenham irmão(s) a frequentar simultaneamente o Programa JUNTA-
te ao Verão, tem direito a um desconto de 50%; 

3. O pagamento da inscrição será feito no ato da mesma.  

 

Artigo 22º 

Omissões 

A interpretação e integração de lacunas do presente regulamento, os casos de omissões e 
dúvidas suscitadas na interpretação e ou aplicação deste regulamento serão analisadas e 
decididas pela Junta de Freguesia do Lumiar, tendo sempre como base a legislação aplicável. 

 

Artigo 23º 

Entrada em Vigor 

1. O presente regulamento entra em vigor no dia 1 de junho de 2016; 
2. O presente regulamento será objeto de alteração ou revogação sempre que as 

normas legais assim o exijam. 

 

 

 

O Presidente 

 

 

________________________________________ 

PEDRO DELGADO ALVES 


