
 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamento 
 

Campo de Férias Inclusivo 
 

Programas de participação em atividades de lazer 

 
 

Âmbito: o Campo de Férias Inclusivo consiste na realização de programas de 

participação em atividades de lazer, nas férias de verão. 

 
Objetivo geral: promover oportunidades de participação em atividades de lazer. 

 
 

Objetivo específico: potenciar o desempenho em competências intra e interpessoais, 

tais como, interação e comunicação, socialização, autocuidados, entre outras. 

 
Destinatários: crianças e jovens com necessidades especiais com idades compreendidas 

entre os 6 e os 18 anos e/ou a frequentar a escolaridade obrigatória. 

 
Programas: 

1.O Campo de Férias Inclusivo integra dois programas quinzenais: 

1º programa - 01 a 12 de julho de 2019. 

2º programa - 15 a 26 de julho de 2019. 

2. Ambos os programas são inclusivos. Serão constituídos três grupos para que partilhem 

e participem, em conjunto com as crianças do Centro de Atividades de Tempos Livres da 

Villa Urbana de Valbom. , nas atividades e dinâmicas diárias. 

3. No início dos programas, cada participante terá conhecimento do grupo que integra 

[Grupo A, Grupo B e Grupo C] bem como a identificação do gestor de grupo. 

 
Planos de atividades: 

1. Os planos de atividades privilegiam as atividades em que se verificou um maior nível 

de envolvimento em programas anteriores, tais como: praia, piscina, visitas na 

comunidade, música, culinária, entre outras. [Consultar anexo I – Planos de Atividades] 

2. Os planos de atividades do 1º programa e do 2º programa são distintos entre si. 

3. Os planos de atividades podem sofrer alterações por razões: meteorológicas, 

externas (ex: alteração de datas de parceiros) e/ou de forma a manter a qualidade dos 



 
 
 
 
 
 

 

serviços prestados e o bem-estar dos participantes. Estas serão comunicadas, o mais 

atempadamente possível, aos encarregados de educação/representante legal. 

 
A equipa: Dinamizado por técnicos especializados - fisioterapeutas, terapeutas da fala, 

terapeutas ocupacionais e psicólogos, podendo contar com o apoio de ajudantes de 

ocupação e ação direta com experiência na prestação de apoio a pessoas com 

necessidades especiais. Inclui ainda a presença de voluntários, selecionados para o efeito 

e supervisionados pela equipa. 

 
Refeições: 

1.O almoço pode ocorrer de formas distintas: 

a) Almoço na APPC – considera as necessidades específicas dos clientes (textura dos 

alimentos, intolerâncias alimentares, entre outros) desde que informadas na ficha de 

inscrição. As crianças e jovens e respetivo encarregado de educação/representante legal 

terão acesso prévio à ementa, podendo escolhê-la. 

b) Piquenique – deverá ser providenciado pelo encarregado de educação/representante 

legal. 

2.Os lanches da manhã e da tarde - deverão ser providenciados pelo encarregado de 

educação/representante legal. 

 
Transportes: 

1.O transporte adaptado para as atividades será gerido de acordo com as disponibilidades 

da APPC. Tendo em conta as determinações legais, a lotação e segurança das carrinhas, 

poderá não ser possível transportar mais que dois utilizadores de cadeiras de rodas em 

cada viatura adaptada. 

2. Os participantes que utilizem sistemas de retenção (cadeiras auto ou assento 

elevatório) devem disponibilizá-los durante o período de frequência. 

3. Não é assegurado o transporte entre o domicílio e a APPC. 

 
 

Segurança: 

1. Apenas o encarregado de educação/representante legal ou alguém autorizado por este 

pode ser responsável pelo regresso do participante no final do dia. 

2. Será providenciada vigilância para garantir as condições de segurança. Nas saídas ao 

exterior, os participantes estarão devidamente identificados com as informações 

pessoais (pulseiras PSP). 



 
 
 
 
 
 

 

Saúde: 

1. No caso de acidente ou doença súbita os participantes serão socorridos acionando os 

meios necessários em função da situação (exemplo meios legais de emergência médica). 

O encarregado de educação/representante legal será imediatamente contactado. 

2. No ato da inscrição é obrigatório informar a equipa da existência de condições de 

saúde que possam interferir com a participação nos programas. 

3. No caso de existir medicação obrigatória e/ou SOS esta deve ser enviada diariamente 

com a informação acerca da respetiva forma de administração. 

4. Não será permitida a permanência de participantes com doenças infetocontagiosas 

e/ou em estado febril. 

 
Seguros: Está contemplado um seguro de acidentes pessoal sendo que as coberturas do 

mesmo estão disponíveis para consulta devendo ser solicitado à organização. 

 
Local: 

APPC GONDOMAR 

Villa Urbana de Valbom 

R. D. Francisco D’Almeida,153 

4420-425 Gondomar T. 224 641 531 

 
Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h00. É fundamental 

o cumprimento do horário de funcionamento, não sendo possível a  entrada mais cedo 

ou a saída mais tarde dos participantes. 

 
Vagas: 

 

Programa quinzenal Nº vagas 

01 a 12 de julho de 2019 10 

15 a 26 de julho de 2019 10 

 
 

Critérios de priorização: 

1. Será constituída uma lista de priorização dos candidatos, por programa quinzenal, 

ordenada de acordo com os seguintes critérios: 

a) Ser cliente do Centro de Recursos para a Inclusão da APPC (60 pontos) 



 
 
 
 
 
 

 

b) Ter Paralisia Cerebral ou Patologia Neurológica afim (25 pontos) 

c) Associado da APPC há pelo menos 2 meses (15 pontos) 

2. Em caso de igualdade de pontuação será fator de desempate a ordem de chegada da 

inscrição. 

3. A lista de priorização dos candidatos poderá ser consultada em qualquer uma das 

Unidades Orgânicas da APPC. 

 
Inscrição: 

1.A inscrição deve ser efetuada através de formulário próprio online 

(https://forms.gle/SH7vmMFvkHjGb3NS6), disponível em www.appc.pt. Pode solicitar a 

ajuda de um colaborador da APPC para o seu preenchimento. 

2. Na ficha de inscrição deve indicar o programa quinzenal pretendido podendo, nas 

observações, indicar se pretende frequentar a quinzena alternativa na inexistência de 

vagas para a quinzena que escolheu inicialmente. 

3. Cada participante apenas pode integrar um programa quinzenal. Apenas na existência 

de vagas poderá haver a participação em mais do que um programa quinzenal. 

4. Valor da inscrição por programa quinzenal: 
 

Associados APPC Outros 

75€ 85€ 

 

5. O pagamento pode ser feito por transferência bancária (NIB 0035 0091 00012311530 

25) ou em dinheiro nas tesourarias da APPC. Em caso de transferência bancária, o 

comprovativo de pagamento deverá ser enviado para marioriobeiro@appc.pt 

 

Cronograma previsto: 

 até 14 de junho de 2019: período de inscrições 

 até 21 de junho de 2019: divulgação da lista de candidatos 

 até 26 de junho de 2019: pagamento da inscrição 

(O não pagamento da inscrição dentro do prazo previsto constitui um fator de 

exclusão) 

 
Faltas, desistências e reembolso do valor da inscrição: 

1. As faltas durante o período das atividades não dão direito a qualquer reembolso. 

https://forms.gle/SH7vmMFvkHjGb3NS6
http://www.appc.pt/
mailto:marioriobeiro@appc.pt


 
 
 
 
 
 

 

2. Apenas as desistências comunicadas por escrito, com uma antecedência mínima de uma 

semana antes do início dos programas, conferem o direito à devolução do montante da 

inscrição. 

 
Reclamações e Elogios: A entidade organizadora possui um livro de reclamações e um 

livro de elogios, destinados à formulação de observações, reclamações e/ou elogios sobre 

a qualidade dos serviços e o modo como estes foram prestados e sobre o estado e a 

apresentação das instalações e equipamentos. Os mesmos encontram-se disponíveis nas 

instalações da APPC, sendo imediatamente facultados quando solicitados. 

 
Carta dos Direitos e Deveres dos Clientes e Código de Ética da APPC: A APPC dispõe de 

uma carta dos direitos e deveres dos seus clientes, afixada nos locais de receção e 

circulação da APPC, bem como no seu sítio na internet. Todos os colaboradores e 

voluntários da APPC estão ao abrigo de um código de ética e de conduta, que está de 

acordo com a legislação nacional em vigor e demais referenciais internacionais, para a 

garantia dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência. 

 
Casos omissos 

a) Este regulamento pode ser alterado sempre que se entenda necessário; 

b) Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direção da APPC, depois de 

ouvidos os interessados. 

 
Para qualquer informação contacte: 

Diana Lisboa (931847858 cri@appc.pt) 
 
 

Entidade promotora e organizadora: Associação do Porto de Paralisia Cerebral. 

mailto:cri@appc.pt

