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Regulamento FÉRIAS (CRI)ATIVAS RP Academy 

 
 

I. ÂMBITO 

O presente regulamento visa definir as normas de participação no programa de Férias 

(CRI)ATIVAS da RP Academy. 

O programa de Férias (CRI)ATIVAS da RP Academy foi criado a pensar na ocupação dos 

tempos livres das crianças e jovens de forma saudável, formativa e divertida. Desta forma, 

temos como focos principais, proporcionar momentos inesquecíveis de aventura e 

conhecimento, onde terão a oportunidade de experimentar de forma criativa um conjunto 

de atividades desportivas, culturais, exploração da natureza ou meramente recreativas, 

pedagogicamente supervisionadas, tanto nas instalações da Escola Secundária de Rocha 

Peixoto, como nas visitas ao exterior. 

II. OBJETIVOS 

Objetivos Gerais 

Este programa de férias tem como objetivo proporcionar às crianças e jovens uma 

experiência única repleta de diversão, alegria e amizade. Incrementando o sentido de 

cidadania, interesse pelo ambiente, boa atitude perante a atividade física, autoconfiança e 

desenvolvimento pessoal, com atividades que contribuem positivamente para o 

crescimento e consolidação de conhecimentos assim como o despertar de novos talentos 

e capacidades, permitindo que estes possam desenvolver e adquirir novas competências 

tanto ao nível pessoal como social, fazendo-os crescer como pessoas e cidadãos, 

facilitando o processo de integração na sociedade atual.  

O programa tem uma enorme variedade de atividades, elaboradas pelos monitores, 

supervisionadas e aprovadas pelas coordenadoras e pelo gestor pedagógico. Incluem 

atividades desde as mais tradicionais às mais radicais:  

• Dança criativa; 

• Teatro musical;  

• Atividades ao ar livre (exploração da natureza);  

• Jogos competitivos ( jogo da mimica; quizz;karaoke;jogo do stop; estafetas; circuitos, entre 

outros.) 

• Desportos individuais (atletismo; ginástica);  

• Jogos e atividades na praia (surf, bodyboard, SUP (paddle), canoagem);  
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• Atividades aquáticas (SUP (Paddle), canoagem, natação, polo aquático na piscina, entre 

outras); 

• Criatividade desportiva;  

• Jogos tradicionais;  

• Atelier (pintura, expressão plástica, entre outros);  

• Rates park – Parque aventura. 

 
Objetivos Específicos 

- Organizar e promover atividades destinadas a crianças que frequentam o 1º, 2º e 

3º ciclo do ensino básico, com a finalidade de proporcionar um programa de 

carácter educativo, cultural, desportivo, recreativo, ambiental e lúdico.  

- Fomentar a cooperação, entreajuda e espírito de equipa.  

- Estimular a autonomia, a iniciativa e a criatividade das crianças, apelando a uma 

participação ativa nas atividades.  

- Estimular o respeito e aceitação das diferenças e o apelo à cidadania.  

- Dar resposta às necessidades das famílias no que diz respeito à incompatibilidade 

entre os horários de trabalho dos Pais/Encarregados de Educação e o período de 

férias letivas das crianças.  

- Motivar os alunos para a prática de atividade física; 

- Ocupar formativamente os tempos livres dos participantes; 

- Fomentar o convívio entre os participantes. 

 

Objetivos das diferentes atividades  

 Dança Criativa: 

Aplicar a dança em contexto criativo através de práticas individuais e em grupo, de modo 

a que criança/jovem consiga aperfeiçoar as suas capacidades coordenativas, psico-

motoras, cognitivas, rítmicas e a sua consciência corporal e desenvolva 

simultaneamente a sua capacidade criativa. 

 
• Atividades ao Ar Livre: 

Potencializar, através do contato com a natureza, não só os aspetos intelectual, 

emocional, social, espiritual e físico, como também a afinidade com a mesma. Um dos 

principais focos será transmitir toda a importância que a natureza tem para o mundo. 

 
• Desportos Individuais: 
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Transmitir e exercitar os aspetos técnicos das diferentes modalidades tendo como 

principal objetivo fortalecer a individualidade de cada criança/jovem. A autoconfiança 

será potencializada o que é bastante positivo pois esta é indispensável para um melhor 

desempenho individual. 

• Jogos e Atividades na Praia: 

Não só desenvolver o trabalho de equipa através de brincadeiras como caça ao tesouro, 

mas também transmitir a importância das praias limpas fazendo uma recolha do lixo 

das mesmas. Aproveitamos também, caso as condições estejam favoráveis, para 

refrescar-mo nos no mar. 

• Jogos Competitivos: 

Estimular a competição entre os participantes criando sempre uma face educativa para 

o ensino da importância do trabalho em equipa por um objetivo em comum e não 

meramente dar significância ao resultado final. 

 
• Atividades Aquáticas: 

Melhorar o desenvolvimento neuro motor, desenvolver a mobilidade e proporcionar a 

sociabilização dando a conhecer novos desportos, que infelizmente, muitas das 

crianças e jovens não têm a oportunidade de experimentar. 

 
• Criatividade Desportiva: 

Oferecer aos participantes destas férias criativas, a oportunidade de desenvolverem a 

própria criatividade através de criação de exercícios, jogos, entre outros

 

• Jogos Tradicionais: 

Através de brincadeiras e jogos utilizados nos nossos antepassados 

queremos mostrar às nossas crianças e jovens a importância que estes 

tiveram no desenvolvimento e evolução para o homem, vivenciando estas 

mesmas atividades pelos próprios. 

 

• Atelier: 

Exercitar a pintura, expressão plástica, entre outras atividades plásticas, 

muitas das vezes dispensadas do desenvolvimento da criança e que tantos 

aspetos positivos trás para a mesma. 

 

• Teatro Musical: 

Desenvolver através das artes cénicas, as competências e capacidades 

artísticas das crianças e jovens. Esta atividade irá juntar a música, dança e 

teatro, características do teatro musical. 

III. INSCRIÇÕES 
1. As inscrições estão abertas para todas as crianças e jovens da região, 

independentemente da escola que frequentam. 
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2. As crianças e jovens poderão frequentar uma ou mais semanas, conforme 

preferência e em função da disponibilidade para cada um dos grupos.  

3. As crianças e jovens poderão optar por inscrição com ou sem almoço. 

4. As inscrições podem ser realizadas online, através do site www.rpdancers.com, ou 

nos serviços administrativos de forma presencial, nos dias úteis entre as 18h00 e as 

21h00 e, sábados entre as 10h e as 13h00.  

5. O valor da inscrição, pode ser consultado no programa disponível online, bem como 

em formato físico nos serviços administrativos; Os transportes para as atividades 

encontram-se incluídos no valor de inscrição; 

1. A inscrição inclui seguro de acidentes nas diferentes atividades.  

2. Os Associados RP Dancers e os alunos da Escola Secundária de Rocha Peixoto 

beneficiam de uma redução no valor da inscrição.  

3. O(A) candidato(a) só se encontra efetivamente inscrito(a) depois de ter efetuado o 

pagamento que poderá ser realizado nos serviços administrativos, ou através de 

transferência bancária, com envio de respetivo comprovativo para o email 

info@rpdancers.com. 

4.  A seleção dos participantes será efetuada por ordem de inscrição. 

5. Abertura e funcionamento das atividades está sujeita a número mínimo e máximo 

de participantes;  

6. Qualquer desistência comunicada após a realização do pagamento, não terá 

lugar a reembolso. 

IV. CONDIÇÕES GERAIS 

6. Durante toda(s) a(s) semana(s) do programa, as atividades decorrem, nos dias úteis, 

das 9h00 às 17h00. Os Encarregados de Educação poderão entregar os seus 

educandos a partir das 8h30 da manhã (horário de acolhimento) existindo um 

prolongamento para a recolha dos alunos, até às 18h00; 

7. É da responsabilidade dos/as Encarregados/as de Educação ou responsáveis 

pelos/as participantes garantir a presença dos/as mesmos/as nas instalações da Escola 

Secundária de Rocha Peixoto onde decorrem as atividades do programa Férias 

(CRI)ATIVAS, antes do seu início; 

8. Os lanches da manhã e da tarde são da responsabilidade dos/as Encarregados/as 

de Educação ou responsáveis pelos/as participantes; 

9. Em caso de atraso ou falta à atividade (no dia de acolhimento ou nos restantes dias 

reservados às atividades) os/as Encarregados/as de Educação ou responsáveis 

pelos/as candidatos/as deverão previamente avisar pelo telefone ou por email, os/as 

mailto:info@rpdancers.com
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responsáveis pelas Férias (Cri)ativas; 

10. Os/as participantes não estão autorizados/as a ausentar-se ou abandonar o 

grupo, em qualquer circunstância, durante o período de atividades. Em caso de violação 

desta norma, os/as Encarregados/as de Educação ou responsáveis pelos/as 

participantes serão automaticamente contactados, sob pena de os/as seus/suas 

educandos/as serem excluídos do programa. 

11. No primeiro dia de cada semana será feita a receção e acolhimento dos 

participantes no Refeitório, às 8h30, para a apresentação do programa de atividades 

semanal, do regulamento, bem como dos dinamizadores e dos responsáveis pelas 

oficinas/ projetos dando início às atividades de cada grupo; 

12. Todos os/as participantes devem fazer-se acompanhar no primeiro dia de 

atividade de documento de identificação (ou fotocópia) com fotografia; 

13. Os/as participantes deverão fazer-se acompanhar, ao longo de toda a semana, 

da pulseira de identificação entregue no primeiro dia, dependendo dela a circulação nas 

instalações bem como a participação nas atividades; 

14. Os/as Encarregados/as de Educação ou responsáveis pelos/as participantes 

deverão fornecer todas as informações que lhes forem solicitadas e outras que 

considerem úteis à organização das Férias (Cri)ativas; 

15. O/A participante deve respeitar todas as normas e regras de segurança impostas 

por cada atividade, sendo responsável pelos eventuais prejuízos causados à entidade 

organizadora ou a terceiros; 

16. Em caso de indisciplina ou comportamentos incorretos por parte dos/as 

participantes, a organização do programa comunicará a ocorrência ao/à Encarregado/a 

de Educação ou seu/sua responsável. Caso se verifique reincidência da situação, o/a 

participante será compelido/a a abandonar as Férias (Cri)ativas, sem direito a 

devolução do valor pago pela inscrição; 

17. Os/As Encarregados/as de Educação ou responsáveis pelos/as participantes 

assumem o compromisso de os trazerem da Escola secundária de Rocha Peixoto para 

casa, em situação de doença que impossibilite a sua permanência na mesma; 

18. A RP ACADEMY irá oferecer a cada participante uma máscara da RP ACADEMY, 

sendo a sua utilização obrigatória ao longo da semana. Caso pretendam, os 

participantes podem adquirir mais máscaras ou elementos identificativos. 

 
 
 
 

V. DINAMIZADORES E MONITORES 

 



 

6  

1. Todos os/as participantes serão acompanhados por monitores/dinamizadores, 

durante todo o desenrolar das atividades e todo o período de realização do programa 

Férias (cri)ativas, incluindo o período destinado às refeições, assim como o período de 

acolhimento e prolongamento; 

2. Os dinamizadores deverão cumprir as diretrizes estabelecidas pela organização do 

programa, sendo responsabilizados por toda e qualquer situação, que ocorra durante o 

período de realização do programa, com o grupo pelo qual estão responsáveis, que 

resulte do não cumprimento das referidas orientações; 

3. Em caso de incumprimento das regras estabelecidas, o/a dinamizador/a poderá ser 

excluído do programa, sendo imediatamente substituído por um/a dinamizador/a 

suplente. 

4. Cada grupo terá um monitor que, em algumas atividades, se poderá fazer 

acompanhar de um dinamizador; 

 
VI. DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES 

1. Aos participantes será facultada toda a informação sobre as atividades e a forma do 

seu funcionamento, nomeadamente: 

• Programa das atividades; 

• Regulamento; 

• Plano de contingência; 

• Contactos da organização; 

2. Os participantes têm o dever de ler, respeitar e cumprir as orientações e 

recomendações do plano de contingência em vigor; 

3. Os participantes terão direito, nos termos do presente regulamento, à frequência das 

atividades tal como definidas no plano das mesmas, ao material de apoio técnico 

necessário ao desenvolvimento das atividades, às refeições (aplicada aos participantes 

com inscrição para a mesma), ao transporte para e de regresso às atividades a decorrer 

no exterior da Escola Secundária de Rocha Peixoto, ao seguro, e ao acompanhamento 

permanente por dinamizadores criteriosamente selecionados. 

4. Os participantes devem cuidar dos seus bens pessoais, não sendo aconselhável levar 

para as atividades da RP ACADEMY objetos de valor. Não é permitido levar para a RP 

ACADEMY: 

• Bebidas alcoólicas e estupefacientes. 

• Medicamentos, exceto nos casos em que o participante se encontre medicado. 
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• Objetos cortantes, ou outros, que pela sua perigosidade coloquem em risco a 

integridade física dos participantes. 

 

5. Os participantes ou seus representantes legais devem informar a organização, por 

escrito, de quaisquer condicionantes que existam, nomeadamente quanto a 

necessidades de alimentação específica ou cuidados especiais de saúde a observar. 

Nos casos em que o participante se encontre medicado, o encarregado de educação 

deverá entregar a medicação ao dinamizador da atividade ou a qualquer outro membro 

devidamente identificado da coordenação da RP ACADEMY. 

6. Os participantes devem seguir as orientações e instruções dos professores, 

monitores, dinamizadores e dos membros da coordenação da RP ACADEMY, 

respeitando a sua autoridade; tratar com respeito e correção qualquer membro da 

comunidade educativa; permanecer junto dos dinamizadores e monitores do programa 

durante o horário definido, salvo autorização expressa do encarregado de educação, 

comunicada à coordenação das Férias (Cria)ativas. 

 

VII. DIREITOS E DEVERES DA ORGANIZAÇÃO 

1. A organização reserva-se o direito de, após prévia informação e contacto com os 

encarregados de educação, fazer regressar a casa, sem direito à devolução da taxa de 

inscrição, qualquer participante que pelo seu comportamento prejudique de forma 

significativa o funcionamento do programa Férias (Cri)ativas, nomeadamente através de 

situações de indisciplina, não cumprimento dos princípios de civismo, de respeito e de 

responsabilidade. 

2. O dano de materiais ou das instalações será punido com o pagamento de uma coima, 

no valor correspondente. A organização não se responsabiliza pelo desaparecimento ou 

deterioração dos bens dos participantes. 

3. A organização salvaguarda-se o direito de alterar o programa de atividades, 

nomeadamente devido às condições meteorológicas ou outras que se considerem 

relevantes atendendo à segurança e adequação das atividades e aos interesses e 

motivações dos participantes. 

4. A organização assume a responsabilidade pelo acompanhamento permanente dos 

participantes, assim como pela salvaguarda das condicionantes que existam quanto a 

necessidades de alimentação específica ou cuidados especiais de saúde a observar, 

desde que as mesmas sejam comunicadas à organização na ficha clínica ou em 

qualquer outro documento escrito. 

5. A organização assume a responsabilidade pela desinfeção de todos os espaços e 

materiais conforme plano de contingência.  
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VIII. DIREITOS E DEVERES DA EQUIPA PEDAGÓGICA 

1. É da responsabilidade dos proponentes das atividades assumir um conjunto de 

funções, que em primeira instância visam garantir a integridade física, sexual e 

psicológica dos participantes, 

gerindo o grupo de dinamizadores e intervindo junto dos participantes garantindo uma 

boa resolução dos problemas e conflitos que eventualmente possam surgir. 

2. O proponente tem o direito de excluir da sua equipa qualquer elemento do grupo de 

dinamizadores que adote uma conduta profissional menos própria, ou que não cumpra 

o presente regulamento. Cabe-lhe o direito de alterar ou reajustar o programa das 

atividades quando lhe pareça necessário tendo como principal função elaborar, 

operacionalizar e garantir o cumprimento do mesmo de forma a atingir os objetivos 

previstos. 

 
IX. DIREITOS E DEVERES DOS DINAMIZADORES E MONITORES 

1. Aos dinamizadores e monitores, reserva-se o direito de recusar a entrada nos locais 

onde decorrem as atividades de qualquer pessoa que não esteja devidamente inscrita 

ou que não cumpra o presente regulamento. 

2. O Dinamizador e/ou monitor pode convocar uma reunião com a Equipa de 

Coordenação da RP ACADEMY, sempre que necessário, para reportar todos os 

problemas e dúvidas. Os dinamizadores/monitores devem corresponder aos objetivos 

traçados e presentes em todas as atividades do programa, participando ativamente nas 

mesmas. 

3. Os Dinamizadores/monitores devem acompanhar os participantes não apenas 

durante a execução das atividades de acordo com o programa de atividades previsto, 

mas ao longo de todo o dia (acolhimento, prolongamento, intervalos e horário de 

refeições), assim como prestar-lhes a ajuda e todo o apoio que necessitem. São 

igualmente responsáveis pela segurança de cada um dos, devendo promover um clima 

de respeito e empatia com os mesmos; devem estar conscientes da sua 

responsabilidade relativamente aos participantes, tendo especial atenção a 

comportamentos menos adequados, que mesmo que não ponham em causa os direitos 

de todos os participantes, possam ser socialmente reprováveis. Devem zelar pela 

dignidade dos participantes, ouvir as suas opiniões, respeitar os seus sentimentos e 

garantir a inexistência de atos considerados humilhantes ou discriminatórios. 

4. Os dinamizadores/monitores têm a obrigação de estar identificados com o grupo pelo 

qual são responsáveis, de forma a controlar em permanência a segurança dos 

participantes. 
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X. Evolução da situação pandémica 

1. Caso a situação nacional de saúde pública se agrave e/ou haja necessidade de 

suspender ou cancelar as atividades, o valor das atividades não realizadas será 

reembolsado. 

 

XI. DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. O presente regulamento deverá ser compreendido, aceite e assinado pelo/a 

Encarregado/a de Educação ou responsável pelo/a participante no programa Férias 

(Cri)ativas e entregue até ao dia de acolhimento, dependendo dele a participação do/a 

candidato/a. 

 

Confirmo a leitura, compreensão e aceitação das condições expressas no Regulamento, 

 

_____________________________________________________ 

Data e assinatura do encarregado de educação 


