
“NORMAS BENFICA EM FÉRIAS”

a) A receção das crianças é realizada entre as 9h00 e as 9h30;

b) A entrega das crianças é realizada entre as 16h30 e às 17h00 (com exceção de todas as 6ª feiras 
em que a entrega das crianças aos pais será das 20h ás 22h no Parque de campismo do Monsanto);

c) A entrega das crianças será feita uns dias na Junta de Freguesia ou Pavilhão da Quinta de Marrocos 
e outros dias no Parque de Campismo do Monsanto. Os responsáveis pelos utentes terão de efetuar 
a entrega e a receção nos locais referidos, a indicar.

d) Todas as crianças deverão esperar pelos pais no local definido pela Junta de Freguesia de Benfica;

e) Após as 17h00, a Junta de Freguesia de Benfica não poderá ser responsabilizada por nenhuma 
criança.

f) Apenas as crianças que tiverem no respetivo processo as autorizações dos Pais/Encarregados de 
Educação,é que poderão ir sozinhas para casa.

g) A Junta de Freguesia de Benfica poderá divulgar imagens das atividades, com todos os 
participantes, nos seus meios oficiais. Caso não autorize a divulgação da imagem do(s) seu(s) 
educando(s) deverá informar previamente por escrito a JFB;

h) Todas as crianças que, pelo seu comportamento, prejudiquem a ação e o decorrer de qualquer 
atividade, serão automaticamente excluídas do Programa;

i) Todas a crianças que não cumpram as regras, desobedeçam ou ponham em risco o grupo, serão 
automaticamente excluídas do Programa;

j) No caso de desistência, não haverá lugar a qualquer devolução de pagamento, exceto em caso 
de doença devidamente comprovada por atestado médico;

k) Todas as crianças deverão vestir roupa fresca de acordo com a época e calçado confortável, assim 
como trazer uma mochila com um cantil com água, uma peça de fruta, toalha e uma muda de roupa 
nos dias de piscina.

l) O uso de máscara  é obrigatório para todas a crianças dos 10 aos 14 anos em atividades em espaço 
fechado.

m) Todas as crianças receberão um Kit da Junta de Freguesia de Benfica com 2 máscaras e luvas, e 
terão de trazer de casa um doseador pequeno que será recarregado pela junta da freguesia de Benfica 
com uma solução com álcool para a desinfeção ao longo do dia. 

n) Os Pais não poderão entrar nas instalações na entrega e na recolha das crianças;

o) Na entrega da criança será medida a temperatura. Se existir febre (38º ou mais), a criança não 
poderá permanecer na colónia de Férias nesse dia.

p) A colónia de Férias salvaguardará a higienização dos materiais, de todos os locais das atividades, 
bem como a higienização periódica das mãos dos utentes e monitores. 

q) A junta de freguesia de Benfica é responsável pelas tomadas de decisão em todos os casos omissos 
neste regulamento.


