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REGULAMENTO INTERNO 

Campos de Férias Academia Jovem 

GimnoAnima – APSC Associaça o Desportiva de 

Sintra 

PREÂMBULO 

A APSC Gimnoanima – Associaça o Desportiva de Sintra 

e  um Clube cujo projeto pedago gico assenta sobre 

atividades de í ndole desportiva que proporcionam a  

criança, ao jovem e ao adulto um ambiente estimulante 

e capaz de proporcionar diferentes vive ncias. Procura 

que as suas atividades e dina micas contribuam de forma 

positiva para o crescimento e consolidaça o dos domí nios 

te cnicos dos seus associados mas que sejam tambe m 

capazes de promover espaços lu dicos de entretenimento 

e lazer, com elevado valor social e educativo e capazes de 

despertar novos talentos e capacidades sempre de 

forma sauda vel. 

A organizaça o de campos de fe rias na o residenciais 

destinados a crianças e jovens entre os 6 e os 18 anos, e  

uma das atividades de desenvolvimento complementar 

que visa apoiar as famí lias nos perí odos de pausa letiva, 

ao ní vel da ocupaça o dos tempos livres dos seus filhos, 

procurando proporcionar-lhes uma ocupaça o sauda vel 

dos seus tempos livres, onde a educaça o pela arte e 

cultura, as componentes desportivas e ambientais te m 

um papel fundamental no estí mulo a  aquisiça o de novas 

aprendizagens e descobertas, promovendo assim o 

conhecimento e o desenvolvimento de compete ncias 

pessoais e sociais, mas tambe m ha bitos e pra ticas de 

vida sauda vel.  

CAPITULO I 

(Disposiço es Gerais) 

Artigo 1.º 

(A mbito) 

O presente Regulamento Interno define as regras de 

acesso e de exercí cio dos Campos de Fe rias Academia 

Jovem, regendo-se pelo Decreto-Lei n.º32/2011, de 7 de 

março e legislaça o subsequente em vigor. 

Artigo 2.º 

(Objetivos) 

O objetivo primordial do campo de fe rias Academia 

Jovem e  proporcionar um programa organizado de 

cara cter educativo, cultural, desportivo e recreativo com 

iniciativas destinadas a crianças e jovens com idades 

compreendidas entre os 6 e os 18 anos.  

No decorrer das atividades pretendem-se alcançar os 

seguintes objetivos:  

a) Proporcionar aos participantes momentos de lazer e 

divertimento; 

b) Estimular e desenvolver as capacidades motoras, 

cognitivas, emocionais e sociais das crianças e dos 

jovens;  

c) Capacitar as crianças e jovens a aplicar os 

conhecimentos adquiridos no seu meio social 

envolvente, famí lia, escola e comunidade; 

d) Promover experie ncias desportivas diversificadas 

que melhorem as capacidades fí sicas dos jovens de 

forma harmoniosa e adequada a s necessidades 

individuais de desenvolvimento 

e) Despertar a importa ncia da pra tica de atividade 

fí sica como fator de sau de e componente da cultura, 

na dimensa o individual, social e emocional,  

f) Construir noço es de cooperaça o, e tica desportiva, 

higiene e segurança pessoal e coletiva. 

g) Desenvolver um bom ambiente de trabalho e coesa o 

da equipa pedago gica;  

h) Explorar a capacidade lu dico-educativa com o meio 

natural e social circundante; 

i) Desenvolver a criatividade; 

j) Desenvolver a capacidade de iniciativa e esprito de 

equipa assente na autonomia e na responsabilidade 

individual e grupal 

k) Desenvolver e estimular as relaço es humanas de 

confiança, promovendo a solidariedade entre todos; 

l) Proporcionar momentos de lazer lu dicos e de 

divertimento; 

m) Desenvolver capacidades ao ní vel da expressa o 

pla stica, drama tica e musical; 

n) Sensibilizar as crianças e jovens para a sua 

participaça o cí vica, para a salvaguarda do 

patrimo nio histo rico e cultural local e nacional; 

o) Garantir a Segurança da Equipa e participantes na 

duraça o de todas as atividades promovidas; 

Artigo 3.º 

(Destinata rios) 

1 – O escala o eta rio a que se destinam os Campos de 

Fe rias e  dos 06 aos 18 anos.  

2 – Os participantes podera o ser divididos por escalo es 

eta rios: dos 06 aos 12 anos e dos 13 aos 18 anos.  

3 – Os campos de fe rias sa o assegurados por uma 

estrutura humana que abrange:  

a) Coordenador do Campo de Fe rias; 
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b) Uma equipa de Animadores (um animador para 

cada 06 participantes dos 06 anos aos 09 anos e um 

Animador para cada 10 participantes dos 10 aos 18 

anos). 

CAPITULO II 

(Organizaça o do Campo) 

Artigo 4.º 

(Entidade Promotora) 

1. Direitos 

A Gimnoanima, enquanto entidade responsa vel pela 

promoça o e organizaça o dos campos de fe rias, tem o 

direito de: 

a) Exigir o cumprimento do presente regulamento com 

vista ao bom funcionamento do campo de fe rias.  

b) Exigir o correto preenchimento da ficha de inscriça o, 

respetiva documentaça o e pagamento previsto, sob 

pena de anulaça o da mesma. 

c) Garantir que a equipa de animaça o dos campos de 

fe rias que integra as atividades tenha especial 

atença o a todos os sinais que evidenciem ou causem 

suspeita de qualquer ato de agressa o, neglige ncia ou 

mau trato. Promovendo a proteça o e salvaguardando 

o bem-estar da criança/jovem.  

d) Exigir a reparaça o ou indemnizaça o por danos 

causados, por qualquer elemento, sejam eles equipa 

ou participantes, que deliberadamente danifiquem 

material e/ou instalaço es.  

e) Alterar ou cancelar o Campo de Fe rias, por si 

organizado, quando na o estejam reunidas as 

condiço es necessa rias para a sua concretizaça o.  

f) Decidir a suspensa o proviso ria ou definitiva de 

qualquer Participante, Coordenador ou Animador, 

quando o seu comportamento afete o normal 

funcionamento do Campo de Fe rias. 

2. Deveres 

A Gimnoanima, enquanto entidade responsa vel pela 

promoça o e organizaça o dos campos de fe rias, tem o 

dever de: 

a) Cumprir com a legislaça o em vigor para o exercí cio 

da atividade de organizaça o de campos de fe rias; 

b) Garantir aos pais, encarregados de educaça o e a  

comunidade em geral que as crianças e os jovens 

estejam sempre protegidos pelos responsa veis das 

atividades de qualquer tipo de agressa o durante o 

perí odo que estiverem ao nosso cuidado. Para isso, 

assume o compromisso de adotar todos os 

procedimentos necessa rios para a eficaz proteça o de 

todos os participantes, crianças/jovens; 

c) Realizar um levantamento de todos os potenciais 

riscos envolvidos na realizaça o das atividades de 

forma a promover a segurança de todos os 

envolvidos; 

d) Garantir a organizaça o de um dossier de campo que 

contenha toda a informaça o e contactos relevantes 

ao correto desenvolvimento das atividades;  

e) Garantir os recursos humanos e logí sticos 

necessa rios ao bom funcionamento das atividades. 

Artigo 5.º 

(Equipa Pedago gica) 

Os adultos que desempenham funço es de 

coordenadores e de Animadores dos campos de fe rias 

Academia Jovem, te m a responsabilidade de assumir um 

conjunto de funço es, que em primeira insta ncia visam 

garantir a integridade fí sica e psicolo gica das crianças e 

dos jovens que integrem as nossas atividades 

Artigo 6º 

(Coordenadores) 

1. Funções/ Competências 

O Coordenador tem como principal funça o gerir uma 

equipa de Animadores, devendo preparar com 

antecede ncia o seu trabalho no Campo de Fe rias, 

juntamente com a restante equipa de animaça o, de 

acordo com os objetivos delineados pelo Projeto 

Pedago gico de Animaça o e Regulamento Interno dos 

Campos de Fe rias da Gimnoanima.  

O Coordenador e  o representante da Direça o da 

Gimnoanima no Campo de fe rias. E  nomeado pela 

Direça o e devera  manter um contacto permanente e 

direto com esta, sujeitando a  sua aprovaça o qualquer 

decisa o ou alteraça o que ultrapasse o a mbito da sua 

funça o. 

Cabe-lhe garantir de uma forma direta o cumprimento 

de todas as normas de segurança do Campo de Fe rias, 

zelando pelo bem-estar de todos os participantes e da 

equipa pedago gica. 

 O Coordenador devera  manter um bom relacionamento 

com toda a equipa pedago gica, reunindo de forma 

regular com a mesma, promovendo a avaliaça o sobre as 

aço es desenvolvidas, garantindo a boa resoluça o de 

todos os conflitos que possam surgir, podendo tambe m 

intervir junto dos participantes sempre que seja 

necessa rio.  

2.  Direitos 

a) Receber remuneraça o, de acordo com a tabela 

estabelecida anualmente para a sua funça o; 
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b) Dispor de alimentaça o ide ntica a  disponibilizada 

aos participantes; 

c) Estar coberto por um Seguro de acidentes pessoais 

nos termos legais previstos na portaria 629/2004 

de 12 de Junho.  

d) Orientar a criaça o e elaboraça o das atividades para 

os Campos de Fe rias, de acordo com os objetivos 

dispostos no Projeto Pedago gico e de Animaça o; 

e) Alterar ou reajustar o plano de atividades do campo 

de fe rias sempre que lhe pareça necessa rio e que 

por alguma situaça o se justifique; 

f) Suspender de funço es da Equipa Pedago gica 

qualquer elemento que adote uma conduta 

profissional desajustada, e/ou que na o cumpra o 

presente regulamento; 

g) Ser informado das crí ticas, sugesto es ou queixas 

formuladas no a mbito da sua atividade como 

Coordenador; 

 

3. Deveres 

O coordenador e  o responsa vel pelo funcionamento do 

campo de fe rias, coordenando a parte te cnica, 

pedago gica e administrativa. Tem como principal 

funça o elaborar, operacionalizar e garantir o 

cumprimento do plano de atividades de forma a atingir 

os objetivos previstos, para que isso aconteça devera : 

a) Acompanhar a correta elaboraça o e execuça o do 

plano de atividades, realizando igualmente a 

avaliaça o contí nua e final da atividade e da respetiva 

equipa te cnica; 

b) Coordenar a aça o da equipa de animadores, 

dirigindo as respetivas reunio es e apoiando na 

resoluça o de todos os conflitos que possam surgir; 

c) Proporcionar um bom ambiente relacional e de 

trabalho entre toda a equipa pedago gica; 

d) Assegurar que o campo de fe rias cumpra com os 

requisitos da legislaça o em vigor, bem como do 

respetivo Regulamento Interno; 

e) Zelar pela correta utilizaça o dos equipamentos e 

pela boa conservaça o das instalaço es. 

f) Manter toda a documentaça o legalmente requerida 

sempre disponí vel e atualizada e garantir o acesso a  

mesma por parte das entidades reguladoras dos 

Campos de Fe rias. 

g) Garantir o cumprimento das normas de sau de, 

higiene e segurança e o respeito pelos direitos e 

pelas diferenças individuais de todos os 

intervenientes na atividade. 

h) Assegurar o controlo permanente dos serviços 

contratualizados e dos stocks de materiais a serem 

adquiridos para o bom funcionamento do Campo de 

Fe rias. 

Artigo 7.º 

(Animador) 

1. Funções/ Competências 

O Animador tem por funça o principal acompanhar um 

grupo de crianças ou jovens, garantindo durante a 

totalidade do tempo do Campo de Fe rias (isto e , desde 

que o responsa vel legal entrega o participante ate  que o 

recebe de volta) a segurança de cada um, o bom 

desenvolvimento das atividades programadas e um bom 

relacionamento com e entre todos os participantes.  

O Animador devera  preparar com antecede ncia o seu 

trabalho no Campo de Fe rias, juntamente com a restante 

equipa de animaça o, com a supervisa o do respetivo 

Coordenador e de acordo com objetivos delineados pelo 

Projeto Pedago gico de Animaça o e Regulamento Interno 

dos Campos de Fe rias da Gimnoanima  

O Animador devera  manter um bom relacionamento 

com os outros elementos da equipa de animaça o assim 

como com o Coordenador, e restante pessoal te cnico que 

venha a integrar os serviços do campo de fe rias.  

O seu responsa vel direto e  o Coordenador de campo, ao 

qual respondera  individualmente e na sua equipa. Para 

tal, devera  participar em todas as reunio es convocadas 

por este e reportar-lhe todos os problemas ou du vidas 

que se lhe apresentem durante a sua funça o.  

 2 - Direitos 

O Animador como responsa vel por dinamizar o Campo 

de Fe rias e o grupo de Participantes, tem o direito a:  

a) Receber remuneraça o, de acordo com a tabela 

estabelecida, anualmente para a sua funça o pela 

entidade promotora; 

b) Dispor de alimentaça o ide ntica a  disponibilizada 

aos participantes; 

c) Estar coberto por um Seguro de acidentes pessoais 

nos termos legais previstos na portaria 629/2004 

de 12 de Junho. 

d) Participar na criaça o dos programas de atividades 

dos Campos de Fe rias, de acordo com os objetivos 

lu dicos e pedago gicos definidos no projeto 

pedago gico de animaça o da Gimnoanima; 

e) Ser apoiado, no exercí cio das suas funço es, pelo seu 

Coordenador de equipa; 

f) Gerir o tempo e adequar o ritmo de atividades ao 

grupo em questa o; 
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g) Recorrer ao coordenador para o apoio na resoluça o 

de algum conflito interpessoal, reportar e buscar 

esclarecimentos para qualquer problema e/ ou 

du vida. 

h) Exigir o cumprimento do presente regulamento aos 

participantes.  

i) Ser informado das crí ticas ou queixas formuladas no 

a mbito da sua atividade como Animador; 

j) Apresentar ao Coordenador de Campo crí ticas e 

sugesto es; 

 

2 - Deveres 

O Animador como responsa vel por dinamizar o Campo 

de Fe rias e o grupo de Participantes, tem o dever de: 

a) Cumprir a programaça o definida pela equipa 

pedago gica, promovendo os objetivos definidos;  

b) Acompanhar os participantes durante a execuça o 

das atividades de acordo com o programa de 

atividades previsto, assim como prestar-lhes a ajuda 

e todo o apoio que necessitem.  

c) Assegurar o bom desenvolvimento das atividades 

programadas e um bom relacionamento com todos 

os Participantes, com o Coordenador e com o 

restante pessoal que integre a equipa de trabalho; 

d) Preparar com antecede ncia o seu trabalho, 

juntamente com o resto da equipa, na organizaça o 

das atividades, sempre com o apoio e suporte do 

Coordenador e seguir as suas instruço es.   

e) Conhecer o grupo pelo qual sa o responsa veis, de 

forma a controlar em permane ncia a segurança dos 

participantes. 

f) Ter conscie ncia da sua responsabilidade 

relativamente a s crianças e aos jovens que 

participem nas atividades. Essa responsabilidade 

na o e  so  de cara cter e tico, mas tambe m jurí dica 

(civil ou penal). Ter sempre que ter especial atença o 

a comportamentos menos adequados, que mesmo 

que na o ponham em causa os direitos de todos os 

participantes, possam ser socialmente reprova veis. 

Deve zelar pela dignidade das crianças e dos jovens, 

ouvir as suas opinio es, respeitar os seus 

sentimentos e garantir a inexiste ncia de atos 

considerados humilhantes ou discriminato rios. 

g) Educar para a cidadania; 

h) Garantir o cumprimento das normas de Higiene e 

Segurança;  

i) Utilizar sempre para cada atividade os 

equipamentos adequados de acordo com as normas 

de segurança; 

j) Conhecer a localizaça o e fazer-se sempre 

acompanhar dos materiais de primeiros socorros 

(caixa de primeiros socorros, extintores…).  

k) Supervisionar a correta alimentaça o dos 

participantes durante os perí odos correspondentes; 

l) Zelar pela correta utilizaça o e conservaça o dos 

equipamentos e instalaço es; 

m) Na o abandonar o Campo sem autorizaça o do 

Coordenador; 

Artigo 8.º 

(Participantes) 

1 - Direitos  

a) Participar e ser apoiado em todas as atividades 

definidas no programa do campo de fe rias de acordo 

com as orientaço es da equipa pedago gica, salvo 

indicaça o em contra rio pelo encarregado de 

educaça o; 

b) Apresentar a  equipa pedago gica, crí ticas e sugesto es; 

c) Beneficiar dos seguros previstos na legislaça o em 

vigor; 

d) Ser acompanhados pelos animadores em todas as 

atividades previstas; 

e) Deslocaça o de acordo com o programa definido em 

Plano de Atividades 

f) Dispor de alimentaça o equilibrada e em quantidade 

suficiente, adequada a  sua idade e natureza das 

atividades, de acordo com o contratualizado na 

inscriça o;  

g) Ser respeitado na sua dignidade pessoal; 

h) Ser adequadamente assistido em caso de acidente ou 

doença su bita 

i) Usufruir das instalaço es em condiço es de higiene e 

segurança. 

 

2 – Deveres 

a) Respeitar todos os participantes e equipa pedago gica 

dos Campos de Fe rias; 

b) Seguir as indicaço es e instruço es dos Animadores e 

Coordenadores no que diz respeito ao tempo e ao 

modo de realizaça o das atividades de forma a 

cumprir o programa do campo.  

c) Cumprir com o presente regulamento.  

d) Adotar uma postura digna, com um comportamento 

correto para com os outros participantes, os 

Animadores, bem como com todas as outras pessoas 

com quem interajam no decurso das atividades;  

e) Utilizar de forma adequada todos os materiais e 

equipamentos utilizados nas atividades;  

f) Usar vestua rio e calçado conforta vel e adequado a s 

atividades; 
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g) Na o abandonar o campo de fe rias antes do te rmino 

das atividades, salvo em situaço es em que estejam 

devidamente autorizados pelos seus encarregados 

de educaça o; 

h) Levar o material ou equipamento adequado a cada 

atividade, sempre que solicitado pela equipa te cnica 

(protetor solar, a gua, ou outro…) 

Artigo 9.º 

(Encarregado de Educaça o/ Representante Legal) 

1 - Direitos  

a) Po r termo a  participaça o do seu educando nas 

atividades, se assim o desejarem, sem restituiça o dos 

valores contratualizados; 

b) Manifestar a intença o de alterar o responsa vel a 

acompanhar a entrada e/ou saí da da criança ou 

jovem, mediante comunicaça o pre via a  equipa 

pedago gica; 

c) Solicitar o Livro de Reclamaço es; 

d) Ter acesso aos seguintes documento e informaço es: 

Plano de atividades; Projeto Educativo; Regulamento 

interno; Identificaça o da entidade organizadora e 

respetivos contactos, valor da inscriça o e seguro. 

2 – Deveres 

a) Preencher corretamente a ficha de inscriça o dos 

participantes.  

b) Entregar a documentaça o solicitada e realizar o 

pagamento das taxas de participaça o previstas; 

c) Informar por escrito, no ato da inscriça o, de 

quaisquer condicionantes que existam, 

nomeadamente quanto a necessidades de 

alimentaça o especí fica ou cuidados especiais de 

sau de a observar. 

d) Garantir que os jovens e crianças cheguem dentro do 

hora rio e aos locais onde as atividades se va o realizar, 

previamente indicado pelos responsa veis da equipa 

pedago gica, 

e) Respeitar os tempos e o decorrer regular das 

atividades;  

f) Comunicar qualquer informaça o e/ou situaça o 

irregular que se verifique pertinente para o bom 

desenvolvimento do campo de fe rias 

g) Ir buscar os participantes ao local das atividades em 

caso de doença que impossibilite a sua permane ncia 

nas atividades ou no caso de infraço es de particular 

gravidade detetadas. 

 

Artigo 10.º 

(Inscriço es/Desiste ncia) 

1 - Para realizar a inscriça o no Campo de Fe rias, o 

encarregado de educaça o/ representante legal do 

participante deve preencher a respetiva ficha de 

inscriça o, entregar fotoco pia do carta o de 

identificaça o e realizar o pagamento da taxa de 

participaça o correspondente ao turno em que se 

inscreve. 

2 - As fichas de inscriça o sa o numeradas de acordo com 

a ordem de entrega. Apo s o limite ma ximo de 

inscriço es, as restantes passam a constar de uma 

lista de espera, ordenada de igual forma, sendo as 

desiste ncias preenchidas de acordo com essa 

ordenaça o 

3- O encarregado de educaça o do jovem inscrito podera  

desistir da participaça o no Campo de Fe rias 

mediante aviso pre vio, por escrito, aos serviços da 

Gimnoanima com as seguintes condiço es: 

a) Se o aviso for realizado ate  7 dias antes do iní cio do 

Campo de Fe rias, e  efetuado o reembolso de 50% da 

taxa de participaça o; 

b) No caso de ser realizado com menos de 7 dias na o e  

efetuado qualquer reembolso.  

Artigo 11.º 

(Funcionamento) 

1- Horário 

Os campos de fe rias tera o lugar durante as interrupço es 

letivas, sendo essencial o cumprimento por parte dos 

encarregados de educaça o e participantes dos hora rios 

estabelecidos, para que na o ocorra nenhuma 

irregularidade no programa estabelecido. 

2- Programa de Atividades 

As atividades dia rias ao longo dos turnos do campo de 

fe rias tera o a seguinte tipologia:   

a) Atividades de Integraça o e cooperaça o 

b) Atividades Lu dicas e recreativas 

c) Atividades desportivas 

d) Atelie s te cnico-artí sticos 

e) Atividades Culturais 

f) Atividades de Educaça o para o desenvolvimento 

O programa podera  prever saí das e visitas a va rios 

locais fora do recinto previsto para o campo de fe rias, 

assim como podera  vir a ser retificado devido a s 

condiço es climate ricas, ou outras que a equipa 

pedago gica considere relevantes, tomando em linha de 

conta a segurança e adequaça o dos interesses e 

motivaço es dos participantes 

3 - Saídas 
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Incluem idas a  piscina, visitas e passeios. As saí das e 

circulaça o realizar-se-a  de acordo com as normas de 

segurança. Nas visitas, sempre que possí vel, realizar-se-

a  a divisa o do grupo em grupos de menor nu mero, cada 

qual com um animador responsa vel para maior 

controlo e segurança. 

4 - Instalações/ Equipamentos 

As instalaço es base utilizadas pelos Campos de fe rias 

Academia Jovem localizam-se no pavilhão desportivo da 

Escola Secundária Ferreira de Castro, ao abrigo da 

parceria realizada entre a Gimnoanima e a Escola Ba sica 

de 2º e 3º Ciclos Ferreira de Castro. As a reas desportivas 

na o sa o exclusivas ao Campo de Fe rias e comportam 

outras atividades da Gimnoanima e da escola, tendo 

hora rios de funcionamento convencionados por forma a 

garantir a autonomia e a utilizaça o racional dos 

respetivos equipamentos.  

Ale m destas instalaço es sera o utilizados outros 

equipamentos municipais ao abrigo de relaço es de 

parceria com as entidades locais.  

5 - Alimentação 

 O campo de fe rias Academia Jovem na o disponibiliza 

de recursos de resposta alimentar pelo que 

contratualizara  serviços de alimentaça o externos. 

6 - Assistência Médica 

Os Campos de Fe rias Academia Jovem te m nas suas 

proximidades Centros de Sau de e Hospitais locais. Em 

caso de acidente e dependendo da gravidade, os 

participantes sa o acompanhados por um responsa vel da 

equipa pedago gica, recebendo apoio/tratamento 

especializado nos respetivos centros. Nessas situaço es, 

os encarregados de educaça o sera o informados com a 

maior brevidade possí vel acerca do estado de sau de dos 

participantes. 

Procura-se que as equipas pedago gicas tenham 

elementos com formaça o em primeiros socorros e sejam 

dotadas de uma atitude preventiva nas questo es de 

segurança, capazes de agir face a qualquer situaça o de 

tratamento simples ou encaminhamento para centro de 

sau de ou hospital. 

Existe um local pro prio para a farma cia na sala de 

animadores. Sendo o controlo regular do "stock" de 

medicamentos e produtos de primeiros socorros e 

realizado pelo Coordenador do campo. 

CAPITULO III 

(Disposiço es Finais) 

Artigo 12.º 

(Tabaco e A lcool) 

1 - Equipa técnica  

a) So  se permite que os membros da Equipa Te cnica 

fumem no exterior do Centro de Fe rias; 

b) E  proibido fumar a  frente dos participantes e 

durante as atividades; 

c) No Campo de Fe rias na o e  permitido consumir 

bebidas alcoo licas; 

d) O consumo de drogas ilegais e  completamente 

interdito durante todo o Campo de Fe rias. 

2 - Participantes  

a) No Campo de Fe rias na o e  permitido fumar nem 

consumir bebidas alcoo licas; 

b) E  completamente interdito o consumo de qualquer 

tipo de drogas.  

 

Artigo 13.º 

(Normas de Segurança) 

O controlo do nu mero de Participantes deve ser feito 

nas situaço es que o exijam (por exemplo, saí da para 

a realizaça o de atividades no exterior do campo).  

Todo o Animador tem a obrigaça o de conhecer o seu 

grupo, controlando em permane ncia o nu mero de 

Participantes e a sua segurança.  

1 - Acompanhamento dos Participantes pelos 

Animadores no Campo de Fe rias, devem seguir-se as 

seguintes recomendaço es:  

a) A vigila ncia deve ser constante (evitando que esta 

interfira na liberdade individual e do grupo) por 

forma a evitar acidentes; 

b) Fazer um levantamento das zonas que podem 

oferecer perigo, tentar isola -las ou resolver as 

situaço es de forma a reduzir o risco; 

c) Evitar que os Participantes tenham na sua posse 

medicamentos bem como o acesso fa cil aos locais 

onde estes se encontram guardados; 

d) Conhecer a planta do edifí cio, colocada em locais 

estrate gicos do Campo de Fe rias, onde se indicam 

saí das de emerge ncia e posiça o de extintores e ficar 

a conhecer as suas localizaço es; 

e) Conhecer a existe ncia e localizaça o da caixa de 

primeiros socorros do Campo de Fe rias e que deve 

acompanhar o grupo em todas as deslocaço es; 

f) Na o dar aos Participantes medicamentos que na o 

tenham sido prescritos por um me dico; 
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g) Tomar conhecimento da existe ncia de uma lista de 

telefones de emerge ncia afixada na respetiva sala de 

Animadores; 

h) Saber que os Participantes na o podem sair das 

instalaço es do Campo de Fe rias sem o 

acompanhamento de animadores e/ou 

Encarregados de Educaça o.   

2 - Acompanhamento dos Participantes pelos 

Animadores na via pu blica e nas visitas: 

a) Na via pu blica e nas visitas os Participantes devera o 

ser sempre acompanhados por Animadores; 

b) Quando exista necessidade de atravessar uma 

rua/estrada deve utilizar-se a passadeira e respeitar 

as normas de tra nsito; no caso de na o existe ncia de 

passadeira ou sinalizaça o para peo es, os 

Animadores dever-se-a o organizar para que o grupo 

cruze a via em segurança; 

c) Respeitar as normas de segurança necessa rias nas 

atividades desportivas; 

d) Tentar organizar os grupos para as saí das de modo a 

que estes sejam formados por um nu mero reduzido 

de Participantes; 

e) Os Animadores devem colocar-se no iní cio e no fim 

do grupo, de forma a controlar a velocidade e a 

evitar a fragmentaça o do grupo. Sempre que se 

realizar um percurso pela primeira vez e  necessa rio 

proceder a um reconhecimento pre vio; 

f) Nos percursos de autocarro, os Animadores devem 

garantir que todos os participantes viajam sentados 

sem se debruçar nas janelas ou portas.  

3 - Acompanhamento dos Participantes pelos 

Animadores em atividades de piscina:  

a) Os Participantes apenas podera o tomar banho 

passadas tre s horas das refeiço es (va lido para a 

piscina, duches, assim como para bebidas frias e 

gelados); 

b) Criar um sistema de segurança de forma a garantir 

que a situaça o esteja permanentemente controlada, 

sempre que haja Participantes dentro de a gua 

devem tambe m existir Animadores; 

c) As regras para uma exposiça o solar segura a serem 

seguidas pelos Animadores incluem: a utilizaça o de 

protetores solares por todos os elementos do grupo, 

o uso de chape us, bone s e t-shirts e evitar longas 

exposiço es ao sol, em especial, nos perí odos de 

maior intensidade; 

d) Nos passeios por zonas arborizadas, tanto os 

Animadores como os Participantes devem ter em 

atença o as regras de prevença o do fogo.  

 

Artigo 14.º 

(Interdiço es) 

1- Na o sa o permitidos medicamentos, excetuando nos 

casos em que o participante se encontre medicado. 

Estas situaço es devera o ser comunicadas por escrito 

pelo encarregado de educaça o e os medicamentos 

entregues ao Animador ou Coordenador do campo 

de fe rias;  

2- Na o sa o permitidas armas, objetos cortantes ou 

outros, que pela sua perigosidade coloquem em risco 

a integridade fí sica dos participantes;  

3- Os telemo veis sa o permitidos, sob compromisso da 

na o utilizaça o em perí odo de atividades, sob pena de 

serem apreendidos;  

4- Na o sa o permitidos jogos de ví deo, consolas e 

porta teis; 

Artigo 15.º 

(Seguros) 

Todas as atividades do Campo de Fe rias incluem Seguro 

que cobrira  possí veis acidentes pessoais, como previsto 

pela portaria nº 629/2004, de 12 de Junho, cobrindo os 

riscos de morte, invalidez permanente, despesas de 

tratamento em caso de acidente e responsabilidade civil 

contra terceiros.  

Artigo 16.º 

(Livro de Reclamaço es) 

O Gimnoanima possui um livro de reclamaço es para 

campo de fe rias ao dispor de todas as pessoas que o 

solicitem. 

Artigo 17.º 

(Outras disposiço es) 

1- Na o e  aconselha vel o participante ser portador de 

objetos de valor ou quantias de dinheiro avultadas, 

sob o risco de se extraviar; 

2- A organizaça o na o se responsabiliza pelo 

desaparecimento de objetos que na o estejam a  sua 

guarda, pelo que cada participante tera  a inteira 

responsabilidade de zelar pelos seus bens. 

Artigo 18.º 

(Omisso es) 

Situaço es omissas ao presente regulamento, sera o 

decididas pelo Coordenador Geral do Campo de Fe rias 

ou pelos seus superiores hiera rquicos, conforme a 

natureza e importa ncia do assunto. 

Artigo 19.º  

(Entrada em vigor)  
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O presente Regulamento entra em vigor a  data de 

atribuiça o do nu mero de registo pelo Instituto 

Portugue s do Desporto e Juventude, I.P. 

 

 


