
 
 
 
 

“ESCOLA EM FÉRIAS + CRIATIVA” 
NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA 

 

 
O programa “Escola em Férias + Criativa” será organizado e dinamizado pela Câmara Municipal de Gondomar - 
Divisão de Prospetiva Educativa, em parceria com os agrupamentos de escolas. 
 
DESTINATÁRIOS: O programa destina-se aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico das Escolas Públicas do Concelho de 
Gondomar.  
 

INSCRIÇÕES: No portal da Educação de Gondomar seguindo o link https://educacao.cm-gondomar.pt até 

1 de julho. 
 

 Pagamento através de referência multibanco, recebida por SMS. 

 A inscrição só é válida após pagamento. 

 Obrigatória declaração da entidade patronal de ambos os progenitores  
 

HORÁRIO: As atividades decorrerão nos dias úteis de 9 a 30 de julho de 2021, entre as 8h e as 19h, com período de 

almoço entre as 12h30 e as 13h30, sendo que o período de atividades com professor decorrerá da parte da manhã 
entre as 9h e as 12h30 e da parte da tarde entre as 13h30 e as 18h. 
 
O mapa de atividades será afixado no primeiro dia, em cada polo, sujeito a alterações caso se justifique. 
 
PAGAMENTO: O valor a pagar pela participação é de € 16,00 (escalão A), € 32,00 (escalão B) e € 40.00 (escalão C). O 
pagamento deverá ser efetuado para a totalidade dos dias que compõem o período em causa, não sendo permitido 
pagamentos parciais dos valores.  
O valor a pagar pela refeição será de acordo com o Programa de Generalização de Fornecimento de Refeições 
Escolares dos alunos do 1º ciclo, sendo faturado de acordo com o escalão ASE. (O almoço poderá ser cancelado até 
às 9h00 do próprio dia). 
Os lanches do período da manhã e da tarde são da exclusiva responsabilidade dos encarregados de educação. 
 
DESISTÊNCIAS: Apenas haverá lugar ao reembolso do pagamento da inscrição, nos seguintes casos: 

 Se a desistência se verificar antes do início das atividades e desde que comunicadas, por escrito, com uma 
antecedência mínima de 3 (três) dias; 

 Se a desistência se verificar até ao 1º dia do programa, por motivo de força maior que impeça a participação, 
devidamente comunicada e fundamentada, por escrito, até ao fim do 1º dia de atividades. 

 
RECOLHA E UTILIZAÇÃO DE IMAGENS: Ao longo das atividades serão recolhidas imagens (fotos e vídeos) que serão 
utilizadas nos meios de divulgação e promoção desta e de outras atividades semelhantes, não sendo cedidas a 
terceiros.  
 
A inscrição nas atividades só poderá ser realizada no Estabelecimentos de Ensino pertencentes ao Agrupamento de 
Escolas que o/a aluno/a frequenta. 
 
No caso de não se atingir o número mínimo de alunos inscritos nos polos/estabelecimento de ensino onde irão 
decorrer as atividades, os Encarregados de Educação serão informados sobre a possibilidade de inscreverem os 
educandos num outro polo/estabelecimento de ensino. 
 
PÓLOS: EBS À Beira Douro, EB Jovim e Foz Sousa, EB ST. Bárbara, EB Marques Leitão, EB Júlio Dinis, EB Frei Manuel 
ST. Inês, EB Rio Tinto, EB S. Pedro da Cova, EB Infanta D. Mafalda e EB Boucinha,  
 
 

Todos os casos omissos serão analisados e decididos pela Exma. Senhora Vereadora da Educação. 

 

Inscrições até 1 de julho no Portal da Educação de Gondomar 

https://educacao.cm-gondomar.pt/

