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X Férias Desportivas do Clube Escola Francisco Franco 

Regras de Funcionamento 

 Início do Dia 

1. O local de recepção dos participantes situa-se no campo de basquetebol exterior ao 

pavilhão, entre as 08h30 e as 9h00. 

2. O início das actividades será por volta das 9h10. 

3. Os pais/Encarregados de Educação deverão certificar-se de que o seu educando fique junto 

de algum elemento pertencente à Organização. 

4. Em caso de atraso, os pais/Encarregados de Educação, deverão procurar saber no átrio da 

Escola, em que locais se encontram os responsáveis e os participantes do evento. 

5. Os pais/Encarregados de Educação, deverão comunicar sempre que possível qualquer 

situação extraordinária, mal-estar físico ou necessidade de ministrar qualquer medicação ao 

participante, possíveis atrasos ou antecipação quanto à hora de recolha do participante, e ainda 

qualquer problema surgido e o qual não tenha sido detectado por parte da Organização. 

 

 Fim do Dia 

1. A hora do término das actividades é sensivelmente às 18h15, havendo uma tolerância de 

15 minutos para que os pais/Encarregados de Educação venham buscar os seus educandos. 

2. Após o período de tolerância, os participantes poderão permanecer na entrada da Escola, 

mas não sob a responsabilidade da Organização, sob vigilância de um funcionário da escola. 

3. Os pais/Encarregados de Educação serão informados pela Organização de toda e qualquer 

situação anómala que possa ocorrer. 

4. Sempre que necessário e possível serão comunicadas, atempadamente, as alterações ao 

programa inicial fornecido pela Organização. 

Refeições 

1. Cada participante tem direito a dois lanches e um almoço (caso esteja incluído na 

inscrição). 

2. No dia do passeio semanal, a alimentação fica a cargo do Encarregado de Educação, 

garantindo a Organização, um lanche de fruta e um sumo. 

3. O participante deverá entrar ordeiramente para o local das refeições e aguardar que lhe 

sejam dadas indicações para receber a sua refeição. 
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4. O participante só se poderá ausentar do local das refeições após autorização por parte de 

algum elemento da Organização. 

5. Após terminar a refeição, o participante deverá recolher o seu tabuleiro para os locais 

previamente designados e certificar-se que abandona o seu lugar sem deixar quaisquer detritos. 

6. Aos participantes não é permitido adquirir qualquer tipo de produto alimentar para 

substituir ou acompanhar a refeição. 

Material e Vestuário aconselhado para as actividades a realizar no recinto escolar 

 Roupas ligeiras que permitam uma boa mobilidade: 

- Calções 

- Fato de Treino 

- Sapatilhas 

- T-shirt´s 

- Boné 

- Protector Solar 

Nota: Caso julgue necessário e seja possível para precaver qualquer imprevisto, o participante 

poderá ter numa mochila uma muda de roupa. 

Material e Vestuário aconselhado para as actividades a realizar no exterior (Piscina; 

Aquaparque; Jet Ski). 

- Calções + calções de banho 

- Fato de banho ou bikini 

- Toalha de praia 

- 2 T-shirt´s 

- Chinelos 

- Boné 

- Protector solar 

Notas:  

A t-shirt alusiva às Férias Desportivas será usada obrigatoriamente aquando da saída semanal. 

Nas saídas de autocarro, os Encarregados de Educação devem trazer a cadeira adaptadora.  

Contactos da Organização 

 Prof. Manuel José Freitas – 962837050 

 Prof. Joaquim Pereira – 917780878 

 Prof. Cláudio Pimenta - 965322711 


