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O presente documento apresenta-se como um conjunto de informações 
necessárias ao funcionamento das atividades organizadas no âmbito da 
pausa letiva que decorre no período de 1 a 31 de agosto de 2018 na escola 
EB1 das Laranjeiras.
Tem como objetivo a oferta de atividades de tempos livres nas férias esco-
lares de Verão, para crianças e jovens dos 3 aos 10 anos. Através deste pro-
grama de férias não residencial, preenchido com actividades de carácter 
lúdico, desportivo ou de aventura, pretende-se assim promover o bom de-
senvolvimento de competências pessoais e sociais e contribuir para uma boa 
prática de hábitos de vida saudáveis com momentos de lazer, divertimento 
e socialização entre todos os seus participantes.

1. Duração
A Pausa Letiva decorrerá no mês de agosto, todos os dias úteis no período de 
1 a 31 de agosto de 2018.

2. Condições de participação
1. Podem participar neste programa as crianças que tenham frequentado 
as escolas do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras no ano lectivo 
2017/18. A inscrição deverá ser feita através da entrega da respetiva ficha na 
secretaria da Junta de Freguesia.
2. Os alunos que tenham dívidas à Junta de Freguesia não poderão frequen-
tar a pausa letiva sem as regularizarem.

3. Inscrições
1. Secretaria da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica: Rua António 
Saúde 11-13 1500-048 Lisboa.
2. Período de inscrição: 25 de junho a 13 de julho (inscrição fora do prazo 
caso sejam aceites ficam sujeitas a uma penalização de 20€).
3. Limite de vagas: 100 crianças. 
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4. Funcionamento
1.Durante o funcionamento desta pausa, os pais e/ou encarregados de 
educação, bem como as crianças estão sujeitos ao cumprimento das 
normas estabelecidas deste regulamento.

2. Quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre a pausa deverão ser 
solicitados junto dos Coordenadores de cada escola ou da Junta de Fregue-
sia de São Domingos de Benfica – Pelouro da Educação.

3. Qualquer saída das crianças do estabelecimento de educação/ensino 
fica automaticamente autorizada aquando da inscrição nesta pausa letiva. 

Horários de acolhimento e entrega
O horário de funcionamento da pausa durante o respetivo mês será das 
9h às 18h.

Entrega das crianças
Os encarregados de educação deverão entregar as crianças na escola EB1 
das Laranjeiras ao monitor responsável. 
Os alunos só poderão sair acompanhados pelo Encarregado de Educação 
ou por alguém devidamente credenciado e autorizado por escrito.

5. Exclusão
A(s) criança(s) ou jovem(s) que, pelo seu comportamento, prejudiquem
o normal funcionamento do Programa ou de qualquer atividade, serão auto-
maticamente excluídas do Programa sem direito ao reembolso de qualquer 
valor.
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O pagamento deverá ser feito no ato da inscrição e não tem direto a reem-
bolso em caso de desistência ou falta. 
Estes valores englobam atividades, saídas, alimentação (almoço e lanche) 
e seguro.

7. Imagem
A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica poderá divulgar imagens 
de todas as suas actividades, incluindo de todos os participantes, nos seus 
meios oficiais, Site/Facebook/Newsletter/Revista. Caso não autorize a divul-
gação das respetivas imagens do(s) seu(s) educando(s) deverá informar pre-
viamente por escrito a Junta Freguesia São Domingos Benfica.

8. Atrasos
1. Os atrasos na recolha das crianças, serão alvo de uma penalização 
monetária de 2,50€ por cada 15 minutos de atraso que serão cobrados no 
dia seguinte. 
2. Ao fim de 3 atrasos sem justificação na recolha reservamo-nos o direito 
a excluir a criança no próximo dia de atividades. 
3. Nos dias de saída (ver programa) os atrasos poderão ter como consequên-
cia a não participação nas atividades desse dia, não havendo garantia de 
acompanhamento das crianças na escola. 

9. Pedidos
As crianças deverão trazer, diariamente, dentro de uma mochila, os seguintes 
objetos: protetor solar, água, toalha, chapéu e muda de roupa. 

escalão 1 semana

A

C
B

27.50€
35€ 
44€
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2 semanas 1 mês
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3 semanas

49.50€
81€ 

114€

6. Preços


