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Capítulo I 

Âmbito e objetivos 

Artigo 1.º - ATIVIDADES 

1. O AERBP organiza, na escola sede, atividades que se realizam durante o dia, não 
implicando alojamento fora da residência habitual dos participantes; 
 

2. O programa promove atividades culturais, formativas, desportivas, recreativas e de 
lazer. 
 

Artigo 2.º - OBJETIVOS 

1. Promover o intercâmbio de jovens em atividades recreativas e formativas através de 
ocupação de tempos livres; 
 

2. Desenvolver atitudes e comportamentos sociais entre os jovens e a sua relação 
com adultos e instituições; 

 

3. Estimular a prática de atividades desportivas e culturais; 

 

4. Proporcionar o desenvolvimento pessoal dos participantes na vertente da 
autoestima, capacidade de iniciativa, sentido de responsabilidade e criatividade; 

 

5. Fomentar a integração de todos os participantes através do espírito de interajuda e 
convivência social no seu dia-a-dia; 

 

6. Promover o intercâmbio entre o agrupamento de escolas e instituições locais. 

 



 

 

Artigo 3.º - DESTINATÁRIOS 

O AERBP promove atividades destinadas a grupos de jovens com idades 
compreendidas entre os 10 e os 13 anos, no máximo de 20 participantes. 

 

Artigo 4.º - DURAÇÃO E HORÁRIO 

Uma Aventura… na Bordalo decorre de 29 de Junho a 10 de Julho, de segunda a 
sexta-feira, no período compreendido entre as 09.00h e as 17.30h. 

 

Artigo 5.º - ALIMENTAÇÃO 

1. O almoço é fornecido pela Escola aos participantes; 

 

2. Durante a refeição, os participantes na atividade, serão acompanhados por um 
adulto (professor, monitor ou funcionário). 

 

Artigo 6.º - SEGURO E ASSISTÊNCIA MÉDICA 

1. Os alunos do AERBP estão abrangidos pelo seguro escolar (até Julho); 

 

2. Participantes de outras escolas devem pagar uma taxa adicional, para se efetuar 
um seguro de acidente pessoal ou fazer prova de possuir seguro para o período de 
tempo em causa. 

 

Capítulo II 

Participantes e Encarregados de Educação 

 

Artigo 7.º - PARTICIPANTES 

1. As inscrições dos participantes são efetuadas na sede do AERBP, através de 
formulário próprio e mediante pagamento do valor definido.  

 

Documentos a apresentar no ato da inscrição: 

- Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão do EE e do/a participante; 

- Fotocópia do cartão de beneficiário do Sistema Nacional de Saúde ou outro 

subsistema de saúde; 



 

- Ficha de inscrição devidamente assinada pelo Encarregado de Educação; 

 

2. Os participantes serão seriados da seguinte forma: 

     a )   Ordem de inscrição; 

b )   Alunos do AERBP; 

c )   Filhos de pessoal docente e não docente em serviço efetivo no agrupamento 

(no máximo 20%); 

d )   Alunos de outras escolas ou agrupamentos.  

 

3. A inclusão de novos participantes fica sujeita a aprovação da direção do 

Agrupamento. 

 

4. Direitos dos participantes: 

 

a) Os participantes têm direito ao que se encontra no programa, previamente 

delineado pela entidade organizadora; 

b) Realização das atividades constantes no programa e almoço no refeitório da escola 

sede ou noutra instituição/local; 

 

c) Acompanhamento permanente, por equipa de monitores tendo em conta o número 

de participantes e o seu nível etário. 

 

5. Deveres dos participantes: 

 
a) Cumprir os deveres que constam do “Estatuto do Aluno do Ensino Básico e 

Secundário e os deveres do Regulamento Interno do Agrupamento; 
 

b) Aceitação do presente regulamento, bem como das instruções que lhes sejam 
dadas pelos professores, monitores ou funcionários; 

 

c) Marcação da roupa e objetos pessoais para fácil identificação; 
 

d) Não se ausentar do local onde decorrem as atividades. Em casos excecionais 
poderá ausentar-se com a devida autorização do professor responsável pela 
atividade ou do Encarregado de Educação; 



 

 

e)  A utilização de telemóveis só poderá ser efetuada em horário previamente 
estabelecido, não se responsabilizando o AERBP, professores, funcionários e 
monitores pelo seu eventual estrago ou desaparecimento; 

 

f) O participante é responsável pelos seus valores pessoais. 
 

Artigo 8.º - ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

1. Direitos dos Encarregados de Educação 

 

a) Ter conhecimento do presente regulamento; 

 

b) Informar-se sobre as atividades planeadas e desenvolvidas no turno em que o seu 
educando irá participar; 

 

c) Recibo de pagamento da atividade. 

 

2. Deveres dos Encarregados de Educação 

 
a) Aceitação do presente regulamento; 

 

b) Fornecer todas as informações e documentos exigidos no processo de inscrição do 
educando. Em caso de informação errónea, o AERBP não assumirá qualquer 
responsabilidade sobre o participante; 

 

c) Não interferir, seja em que momento for, nas atividades propostas; 

 

d) Acatar as instruções dos professores e monitores;  

 

e) Efetuar o pagamento de todos os valores inerentes à participação do seu educando 
e preencher toda a documentação necessária antes do início da atividade. Caso o 
encarregado de educação ou seu representante não cumpra este dever, o participante 
ficará impedido de participar nas atividades; 

 

f) Indicar todos os elementos que considerem importantes para a segurança e bem-
estar do seu educando, nomeadamente, doenças, fobias, alimentação, entre outros; 



 

 

g) Fornecer o lanche da manhã e da tarde; 
 

 

Capítulo III 

 

Organização e Recursos Humanos 

Artigo 9.º - ORGANIZAÇÃO 

1. As atividades decorrerão maioritariamente no recinto da escola sede do AERBP; 

 

2. A organização poderá efetuar atividades fora do recinto do AERBP, sempre que se 
justifique, se mantenham as condições de segurança e seja pertinente e fundamental 
para a concretização dos objetivos. 

 

Artigo 10.º - PESSOAL TÉCNICO 

 A realização das atividades compreende, no mínimo, a existência de um ou mais 
professores/monitores conforme o disposto no ponto dois, do artigo 21º do Decreto-Lei 
n.º 304/2003, de 9 de Dezembro. 

 

 

Artigo 11.º - PROFESSORES E MONITORES 

1. Requisitos para professor ou monitor: 

 

a) Formação adequada ou experiência reconhecida pelo AERBP em atividades 
semelhantes ou equiparadas; 

 

b) Possuir boas condições físicas e psíquicas para o desempenho da função; 

 

2. O número de professores/monitores é determinado em função do número e idade 
dos participantes; 

 

3. O AERBP reserva-se no direito de incluir mais professores na equipa, sempre que 
achar necessário, para a realização das atividades programadas apesar das normas 
estabelecidas anteriormente; 



 

 

4. Os professores/monitores serão designados pela direção do AERBP. 

 

5. Direitos dos professores/monitores 

 

a) Os professores ou monitores têm direito ao material indispensável à realização das 
atividades previstas no programa; 

 

b) Ter conhecimento de todas as indicações referentes aos participantes, de forma a 
garantir o máximo da segurança; 

 

c) Certificado de participação, caso o solicitem; 

 

6. Deveres dos monitores: 

 

a) Aceitação do presente regulamento; 

 

b) Acompanhamento dos participantes, prestando todo o apoio e auxílio necessários; 

 

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

higiene e segurança; 

 

d) Responsabilizar-se pelo funcionamento das atividades, assim como pela 

supervisão; 

 

e) Zelar pela boa conservação e segurança dos espaços e materiais a utilizar pelos 

participantes; 

 

f) Contactar a Direção sempre que considere pertinente; 

 



 

g) Assegurar a entrega dos participantes aos respetivos Encarregados de Educação 

se a sua atividade for terminal. 

 

 

Artigo 12.º - NORMAS GERAIS 

1. Nas atividades todos os elementos envolvidos (pessoal técnico e participantes) 

estão sujeitos às seguintes normas: 

 

a) O AERBP apenas se responsabiliza pelo dinheiro dos participantes desde que este 

fique à sua guarda; 

 

b) É proibido fumar e ingerir bebidas alcoólicas durante as atividades, no interior e no 

exterior da escola; 

 

c) Todos os envolvidos nas atividades e que não cumpram as normas estabelecidas, 

desrespeitem professores, monitores ou outros elementos da comunidade serão 

convidados a abandonar as atividades, não tendo direito à devolução do valor de 

inscrição pago. 

 

 

Artigo 13.º - EXCLUSÕES 

Não serão aceites alunos que foram alvo de procedimentos disciplinares no ano letivo 

em causa. 

 

 

Artigo 14.º - NOTA FINAL 

.Os casos omissos ou de dúvida serão analisados e resolvidos pelo órgão de gestão 

do referido agrupamento. 

 

 


