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Definição
Os Campos de Férias são atividades promovidas pelo Clube Desportivo Escola D. João II, tendo o apoio e
colaboração do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, Associação de Pais da Escola D. João II e outras
entidades, consistindo num conjunto de atividades de caráter desportivo, cultural e recreativo, destinadas à
ocupação dos tempos livres dos alunos em período de férias escolares, funcionando em regime não
residencial.

Objetivos







Desenvolver uma diversidade de atividades desportivas, recreativas e culturais que solicitem um
bom espírito de grupo, o convívio, a cooperação (entreajuda) e o respeito mútuo, salientando os
valores da solidariedade e do trabalho coletivo.
Proporcionar o desenvolvimento de relações de amizade e camaradagem, através da troca de
experiências e de ideias entre os nossos jovens.
Contribuir para o desenvolvimento do sentido de autonomia, liberdade e responsabilidade
individuais, fortalecendo, deste modo, a formação psicossocial e cultural dos jovens.
Estimular o desenvolvimento da capacidade de comunicação, do espírito crítico, da criatividade, da
iniciativa, da autoconfiança e de outras aptidões e potencialidades individuais que possam ser postas
em ação ao serviço do grupo.
Promover a formação de hábitos de saúde para a vida e a interiorização de regras de higiene e de
segurança.
Aproximar e dar a conhecer os fenómenos da vida ao ar livre, proporcionando um maior contacto
com a Natureza e incutindo nos jovens um espírito de respeito pela preservação do meio ambiente.

Caraterização geral
As atividades são realizadas em regime diurno, sendo organizadas pelo Clube Desportivo Escola D. João II,
que terá a responsabilidade e direção técnica e logística das mesmas, contratando outras entidades para a
implementação e operacionalização do seu programa de atividades.
O local de concentração diário dos Campos de Férias é a Escola E.B. 2, 3 D. João II, donde se partirá para a
realização das várias atividades, realizando-se algumas na própria escola. As atividades são diversificadas,
sendo de âmbito desportivo, de aventura, e de índole cultural.
As atividades incluem sempre, salvo exceção indicada no programa, a refeição principal do dia (almoço),
devendo os participantes trazer a sua restante alimentação (lanche da manhã e da tarde).

Destinatários e prioridades
Os Campos de Férias destinam-se a todos os alunos que frequentam o ensino básico e secundário, com
idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos, sendo estabelecidas as seguintes prioridades, consoante as
semanas:
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1ª semana (de 2 a 6 de julho) e 2ª semana (de 9 a 13 de julho):
1 – Filhos de Associados do Clube Desportivo Escola D. João II
2 – Alunos da Escola D. João II
3 – Alunos de outras escolas do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira
3 – Alunos de outros Agrupamentos
3ª semana (de 16 a 20 de julho) e 4ª semana (de 23 a 27 de julho):
1 – Filhos de Associados da Associação de Pais da Escola D. João II
2 – Filhos de Associados das Associações de Pais do Centro Escolar Salgueiro Maia e Escola do 1º
Ciclo de São Bento
5ª semana (30 de julho a 3 de agosto) e 6ª semana (6 a 10 de agosto):
1 – Filhos de Associados do Clube Desportivo Escola D. João II
2 – Outros interessados

Processo de inscrição
Para cada Campo de Férias (semana) poder funcionar, é necessário um mínimo de 30 participantes inscritos,
sendo o limite máximo de inscrições de 50.
1. Cada interessado poderá inscrever-se num Campo de Férias (semana) ou mais, se assim
entender.
2. A inscrição deverá ser efetuada através do preenchimento de um formulário próprio, colocado à
disposição dos interessados por via digital, através do sitio oficial do clube na Internet em
www.cdedjoao.pt .
3. Haverá um período de pré-inscrições, que decorrerá de 1 a 31 de março de 2018, durante o qual
os interessados deverão manifestar a sua intenção de inscrição, reservando desde logo a sua
vaga.
4. Findo o período de pré-inscrição, os pré-inscritos serão informados se a semana em que se
inscreveram irá realizar-se ou não, recebendo instruções para proceder ao pagamento, caso a
mesma se concretize, no período compreendido entre 1 e 15 de abril.
5. Caso as vagas não esgotem no período de pré-inscrições, as inscrições continuarão abertas até
ao dia 30 de abril, devendo nestes casos ser efetuado logo o pagamento quando da inscrição.
6. Só se aceitarão desistências devidamente fundamentadas. Neste caso, até 30 dias antes da
realização do campo de férias, será devolvida a totalidade do pagamento efetuado. Até 15 dias
antes da realização do campo de férias, só será devolvido 50% da totalidade do pagamento
efetuado. Desistências a menos de 15 dias da data de realização do campo de férias, não será
devolvido o pagamento efetuado.
7. De acordo com as prioridades estabelecidas, os participantes serão ordenados pela ordem de
receção da respetiva inscrição desde que devidamente validada.
8. Caso o número de inscrições em cada Campo de Férias ultrapasse o limite definido, será
elaborada uma lista de espera, não sendo neste caso necessário efetuar qualquer pagamento.
Em caso de haver alguma desistência os interessados serão contactados pela ordem da lista,
devendo efetuar o pagamento até 2 dias após o contacto estabelecido.
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Preços e procedimentos de pagamento
1. O valor da inscrição para cada Campo de Férias é o seguinte:
1ª semana (de 2 a 6 de julho) e 2ª semana (de 9 a 13 de julho):
 Associados do Clube Desportivo Escola D. João II - 100 €
 Outros – 120 €
3ª semana (de 16 a 20 de julho) e 4ª semana (de 23 a 27 de julho):
120€ (obrigatório ser associado da Associação de Pais da escola que o aluno frequenta e com as
quais está estabelecido protocolo com o clube)
5ª semana (30 de julho a 3 de agosto) e 6ª semana (6 a 10 de agosto):
 Associados do Clube Desportivo Escola D. João II - 120 €
 Outros – 140 €
2. O pagamento poderá ser efetuado de acordo com as seguintes opções:
a) Na totalidade, quando da confirmação da inscrição;
b) 50% quando da confirmação da inscrição e restantes 50% até dia 31 de maio de 2018.
c) Em prestações a combinar, caso a caso, se solicitado no ato da inscrição.
Em todos os casos só se aceitam pagamentos por transferência bancária.

Condições de participação
1. Os participantes devem fazer-se sempre acompanhar do material adequado para as atividades,
sem o qual não poderão nelas participar, sendo os pais/encarregados de educação informados
dos materiais necessários.
2. A todos os participantes será entregue uma t-shirt personalizada do campo de férias. É
obrigatório os participantes trazerem vestida a t-shirt para as atividades todos os dias.
3. Os jovens que necessitem de medicação especial ou regular deverão levar os respetivos
medicamentos e avisar a organização e o respetivo professor/monitor, que ajudarão a cumprir a
prescrição médica.
4. Todos os participantes devem cumprir as regras de segurança gerais e outras indicadas no
próprio dia da atividade pelos professores responsáveis, devendo adotar atitudes e
comportamentos adequados ao longo de todas as atividades em que participarem, estando
sujeitos a sanções disciplinares em caso de incumprimento.
5. A inscrição no Campo de Férias pressupõe o conhecimento e aceitação deste Regulamento
Específico e do Regulamento Interno dos Campos de Férias do Clube Desportivo Escola D. João II,
os quais estão disponibilizados a todos os participantes no sitio oficial do clube na Internet em
www.cdedjoao.pt
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