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Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho 

Férias Desportivas  

Regras de Funcionamento e de Comportamento 
 

 Regras Gerais de Comportamento  

1. Todos devem respeitar todos os monitores e restantes participantes, não 

implicando com os outros de nenhum modo;  

2. Se perturbarem de forma significativa, o regular funcionamento das Férias 

Desportivas do CCRAM, entraremos em contacto com os vossos EE e 

poderão ter de ir para casa;  

3. Todos os participantes devem cumprir as instruções que lhes sejam dadas 

pelos monitores e coordenadores das Férias Desportivas do CCRAM, assim 

como cumprir o descrito no presente Regulamento; 

4. Os participantes têm de participar em todas as actividades, salvo por 

razões pessoais, médicas, técnicas ou outras, ou ainda, por indicação dos 

Encarregados de Educação. Caso não participem directamente na 

actividade terão de ficar sossegados e sem fazer barulho a assistir a 

atividade; 

5. Sempre que acontecer alguma coisa deverão falar imediatamente com 

qualquer um dos monitores responsável; 

6. Ao som do megafone ou apito todos devem formar um círculo e se possível 

sentar-se no chão; 

7. Todos os participantes que não cumpram as regras serão punidos com um 

castigo, dado pelos monitores de acordo com a gravidade da situação 
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 Não é permitido levar para as Férias Desportivas:  

 

1. Bebidas alcoólicas e estupefacientes; 

2. Medicamentos, exceto nos casos em que o participante se encontre 

medicado. Nestes casos, o EE deverá entregá-los ao monitor ou 

coordenador das Férias Desportivas do CCRAM, preenchendo o impresso 

próprio com a forma da sua toma (dose, horário, etc);  

3. Objetos cortantes ou outros que pela sua perigosidade coloquem em risco 

a integridade física dos outros participantes; 

4. Telemóveis, consolas, computadores e outros dispositivos elétricos e 

multimédia. Se os participantes insistirem em trazê-los, os mesmos serão 

recolhidos no início do dia e devolvidos no seu final. Qualquer comunicação 

com os participantes deverá ser feita através dos monitores responsáveis, 

cujos contactos serão atempadamente fornecidos. 

 

 Objetos de Valor 

1. Cada participante é responsável pelos bens pessoais trazidos para as Férias 

Desportivas; 

2. Não aconselhamos a levar para as Férias Desportivas do CCRAM, objetos de 

valor. Se tal acontecer, o CCRAM não se responsabiliza pelo seu 

desaparecimento ou deterioração, incluindo objetos pessoais e brinquedos; 
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3. É expressamente proibido o uso de telemóveis. Caso exista alguma 

emergência, o aluno deve comunica-la a um dos monitores ou uma das 

coordenadoras; 

4. Os telemóveis são entregues a um monitor ou a uma coordenadora à 

chegada de manhã  e serão entregues à saída ou depois das 18h; 

5. Os alunos que usem óculos deverão ser responsáveis pelos mesmos e não os 

utilizar em atividades físicas uma vez que o CCRAM não se responsabiliza por 

qualquer dano ou perda dos mesmos. 

 

  

 Regras nas Saídas  

 

Levar sempre a lancheira do lanche 

 

 A pé: 

1. É obrigatório o uso de t-shirt, boné e pulseira (Kit Férias Desportivas), 

previamente adquiridos na secretaria do CCRAM; 

2. Sempre que se sair a pé, todos os participantes devem formar uma fila, no 

início e no final da mesma irá um monitor; 

3. Nunca atravessar a estrada sem autorização do monitor; 

4. Não brincar ou sair da fila quando se anda ao pé da estrada e andar sempre 

no passeio. 
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 Nos Transportes: 

5. Devem sentar-se nos lugares adequados e ouvir as instruções e respeitar o 

monitor e o motorista; 

6. É obrigatório o uso do cinto de segurança e o mesmo só pode ser retirado 

quando o transporte estiver totalmente parado, de porta aberta e em 

segurança. O não cumprimento desta regra leva a aplicação de uma 

punição; 

7. Devem comportar-se de modo ordeiro, sem implicarem uns com os outros, 

não atrapalhando a condução do motorista; 

8. Obedecer todas as indicações dadas pelos monitores, condutores ou 

auxiliares das carrinhas; 

9. Não andar em pé no Minibus, exceto para entrar ou sair; 

10. É proibido comer no transporte; 

11. Deixar o Mini Bus e a carrinha como encontram (limpos); 

12. É expressamente proibido fazer caretas, gestos e afins às pessoas que 

passam na rua e aos outros automobilistas. 

13. O lugar de ida onde te sentares é o mesmo de regresso. 

14. Colocar mochilas e lancheiras na bagageira. 
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 Regras na Nave 

1. Entende-se por ‘Nave’ o espaço onde se joga as modalidades (Ex.: Corfebol, 

Andebol); 

2. Nunca sair da Nave sem pedir (comunicar) a um dos monitores. Mesmo para ir 

ao WC; 

3. É proibido estar na Nave sem calçado apropriado (todos os participantes 

devem ter ténis/sapatilhas, devidamente identificados, nos armários da zona 

dos bengaleiros no bar ou trazer todos os dias ); 

4. Sempre que ouvirem o apito reunirem-se junto à mesa e sentarem-se no chão; 

5. Nunca sair da Nave sem arrumar todo o material na arrecadação; 

6. Não comer nem beber na Nave; 

7. É proibido subir aos espaldares; 

8. É proibido entrar no gabinete do Andebol; 

9. É proibido usar os balneários da Nave;  

10.É proibido os participantes pendurem-se nas redes das balizas e de proteção; 

11. É proibido passar para a parte de trás da rede de proteção quando lá houver 

material. 
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 Regras no Bar 

1. O bar funciona no horário das 13h às 14h e das 16h às 17h. A partir das 17h 

não são vendidos lanches;  

2. Os participantes sentam-se e esperam a sua vez de lanchar/almoçar; 

3. As mesas do bar servem de apoio às refeições e as cadeiras servem 

exclusivamente para sentar; 

4. Após os lanches, as mesas devem ficar “limpas” para quem as vai utilizar a 

seguir e os bancos devem ficar arrumados; 

5. Ninguém entra sem autorização na copa; 

6. Ninguém passa para trás do balcão nem tira as lancheiras da vitrina sem 

autorização; 

7. Somente os monitores podem mexer no que existe no bar (stock, utensílios de 

cozinha e eletrodomésticos); 

8. As lancheiras (com lanches e almoço) devem vir, de casa, devidamente 

identificadas (por fora). 

9. Para comprar lanches no bar, os pais deverão comprar na Secretaria um cartão 

pré-pago (3€, 5€, 10€, 20€, 25€); 

 

10. É proibido ir à máquina dos snacks na receção. 
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 Regras na Praia 

1. Nos dias de praia os participantes devem trazer uma mochila ou saco 

desportivo só com o material da praia: toalha; protetor solar; chinelos; uma 

muda de roupa e boné; 

2. Os participantes devem trazer a 1ª  camada de protetor solar de casa; 

3. À chegada devem formar uma roda gigante e uma roda mais pequena. Dentro 

da mais pequena ficam os mais novos; 

4. Nas idas à água, os grupos irão separados por idades conforme o monitor 

indicar; 

5. Estará 1 ou 2 monitores a estabelecer os limites dentro de água, 2 nas laterais 

e 1 à beira, NUNCA ULTRAPASSAR; 

6. Dentro de água, os limites são até aos joelhos/cintura para os mais novos e 

para os mais velhos, só em caso de mar muito calmo, ultrapassar a cintura; 

7. Depois do banho devem ir diretos para a toalha para lanchar e só depois de 

todos lancharem é que se levantam para brincar; 

8. Ninguém vai para a beira-mar sem monitor ou buscar água  sozinho; 

9. Ninguém vai ao WC sem monitor ou sem autorização do mesmo; 

10. Ninguém se afasta sem avisar e levar um monitor para falar com amigos 

e familiares. 

11. O lanche da manhã deve vir na mochila da praia 

12. Na chegada ao Pavilhão  entramos pelo portão do Parque das Merendas 

e um a um leva uma “mangueirada”. 
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 Regras nas Piscinas 

1. Nos dias de piscina os participantes devem trazer uma mochila ou saco 

desportivo com: 

 touca de banho;  
 calções de banho de Lycra (piscina); fato de banho (piscina);  
 produtos de higiene pessoal;  
 toalha;  
 chinelos; 

 
2. Quando à piscina de manhã não beber leite 

3. Levar o lanche na mochila da piscina 

 

A coordenação das Férias Desportivas 


