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   ASSPférias – Inscrição 

		

	

 
Este documento deve ser entregue ao Encarregado de Educação no ato de inscrição. 

 

1. Condições de admissão no campo férias 
Ter entre  6 e 15 anos e ter o boletim de vacinas atualizado. 
Efetuar a inscrição dentro do prazo cumprindo as formalidades dos pontos seguintes.  
 
2. Inscrições 
O período de inscrições tem início um mês antes da data prevista para a realização dos campos de férias e encerra 4 
dias antes do seu início. As inscrições estão sujeitas ao número de vagas existentes para cada uma das datas. 

   As fichas de inscrição estão disponíveis em todas as delegações e no site da ASSP. 
 
3. Desistências 
No caso de desistência, esta deve ser comunicada por escrito à Delegação da ASSP onde foi formalizada a inscrição, 
até seis dias antes do início do campo de férias, caso contrário, não haverá lugar a reembolso. 
 
4. Vagas 
As inscrições estão sujeitas a um número limite para cada semana. No caso de inexistência de vaga para a semana 
pretendida, o responsável pela inscrição pode optar por inscrever a criança ou jovem em lista de espera ou escolher 
outra semana na qual exista vaga. 
As decisões de admissão regem-se pelo Regulamento Interno e serão comunicadas ao responsável pela criança ou 
jovem até 3 dias úteis antes do início de cada semana de campo. 
 
5. Pagamentos 
A participação no campo de férias implica o pagamento do valor estipulado por cada semana frequentada. A criança ou 
jovem só pode começar a frequentar o campo de férias depois de efetuado o respetivo pagamento. O pagamento em 
numerário, ou entrega do comprovativo de transferência bancária, será obrigatoriamente efetuado aquando da 
formalização da inscrição numa Delegação da ASSP. 

 
IBAN: 

PT50 0035 0363 0010 0430 431 35 
 

6. Seguro 
A frequência da criança ou jovem está coberta por um seguro de acidentes pessoais, cuja cópia da apólice será 
disponibilizada ao responsável pela criança ou jovem se assim o desejar. 
 
7. Transporte 
O responsável pela criança ou jovem pode responsabilizar-se pelo seu transporte até ao local de realização do campo 
de férias, ou solicitar o transporte contratado pela ASSP. O valor do transporte contratado varia de acordo com a 
distância a percorrer e é dado a conhecer no ato de inscrição, sendo o valor pago à parte desta. 
 
8. Entrada e Saída 
Os campos de férias funcionam em regime fechado, ou seja, com dormida.  
Campos semanais - O plano de atividades tem início às 12h30 de sábado e desenrola-se até às 16h00 de sexta-feira.  
Mini-campos - O plano de atividades tem início às 10h30 do primeiro dia do campo e desenrola-se até às 17h00 do 
terceiro e último dia (dias sempre dependentes do calendário escolar). 
Assim, o horário de partida e chegada para o local de realização dos campos de férias está diretamente relacionado 
com a distância a percorrer, sendo os horários de partida e chegada acordados aquando da formalização da inscrição. A 
criança só poderá sair do campo de férias devidamente acompanhada pelo seu responsável ou por pessoa devidamente 
identificada e autorizada por escrito. 
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9. Atividades 
O plano de atividades para cada semana de campo será entregue ao responsável pela criança ou jovem no primeiro dia 
de atividades, caso o solicitem. 
A organização do campo de férias reserva-se o direito de fazer alterações no plano de atividades ou de as cancelar sem 
aviso prévio, sempre que as condições climatéricas ou de segurança não estejam reunidas, bem como nas situações 
em que as atividades não se revelem adequadas aos interesses das crianças.  
As crianças têm acesso a todas as atividades, salvo indicação expressa dos seus responsáveis.   
 
10.  Alimentação 
A alimentação é totalmente assegurada pela ASSP (exceto almoço do primeiro dia). São disponibilizadas seis refeições 
diárias: pequeno-almoço, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. A ementa semanal estará disponível 
e afixada num local visível a todos os participantes. Caso solicitem, os responsáveis pelas crianças podem ter acesso à 
ementa juntamente com o plano de atividades. 
 
11. Telefonemas 
A receção de chamadas do exterior é garantida, 24 horas, através dos telefones das instalações que receber o campo 
de férias, bem como de um telemóvel de apoio.  
Os participantes podem fazer-se acompanhar de telemóveis para o campo de férias, mas o acesso a estes será limitado 
a duas horas por dia, entre as 19.00h e as 21.00h. No restante tempo os telemóveis serão guardados pela equipa 
técnica em local apropriado. 
 
12. Lista de Material  
A criança deve trazer, devidamente identificados: 

Ø Almoço piquenique para o primeiro dia 
Ø 1 saco-cama 
Ø 1 colchão 
Ø 1 cantil 
Ø Roupa confortável 
Ø Chinelos de banho 
Ø Calçado confortável 
Ø Calções/Fato de banho 
Ø Chapéu 
Ø Manta ou cobertor (para a noite) 
Ø Almofada (opcional) 
Ø Pijama 
Ø Mochila versátil para passeios 
Ø Protetor solar 
Ø Toalha de banho e toalha de rosto 
Ø Toalha de praia 
Ø Kit de higiene pessoal (champô, gel de banho, pasta de dentes, escova, desodorizante…) 
Ø Instrumento musical (ex.: flauta, pandeireta, viola, harmónica…) 
Ø Pode levar telemóvel que servirá essencialmente para contacto com os familiares (ao qual terá acesso nas 

horas indicadas para o efeito). 
Ø Medicamentos que esteja a tomar.  
Ø Evitar trazer dinheiro. 
Ø Não podem trazer jogos de vídeo, consolas, MP3, portáteis… 

 
13.  Contactos e Morada do campo de férias 

	

• Casa da Torre 

Rua da Torre, n.º 198-202,  

C.P 4580-752, Sobrosa, Paredes. 

Tlf.: 255 963 538 / Tlm.: 936 620 285 (D. Graça – Governanta) 

 

 


