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REGULAMENTO GERAL 

1. Destinatários

1.1. Crianças entre os 6 e os 12 anos de idade.

2. Funcionamento

2.1. Os Campos de Férias do Colégio Andrade Corvo estão organizados em semanas e realizam-se 
mediante um número mínimo de inscrições;

2.2. As atividades dos Campos de Férias decorrem nas instalações do Colégio Andrade Corvo e nos locais 
indicados no programa;

2.3. Nos Campos de Férias do Colégio Andrade Corvo existe uma equipa de coordenação, um 

responsável por atividade e vários monitores com formação adequada, cuidadosamente selecionados 

para o efeito; 2.4. Por motivos de força maior, a coordenação poderá ser forçada a realizar adaptações ao 

planeamento das atividades propostas.

3. Inscrições

3.1. Período de Inscrições:

• Até 28 de março de 2023

3.2. As inscrições são formalizadas nos Serviços Administrativos, mediante preenchimento integral e 

entrega desta ficha de inscrição, do modelo de informação de privacidade e consentimento informado e 

da apresentação do documento de identificação do Encarregado de Educação e Educando (caso sejam 

solicitados);  

3.3. É possível realizar a inscrição online, através do formulário disponível para o efeito e envio do 

comprovativo de pagamento;  

3.4. As vagas de cada semana são preenchidas por ordem de inscrições;  

3.5. É possível efetuar a inscrição no próprio dia, presencialmente nos Serviços Administrativos, estando 

dependente do número de vagas existentes.  

4. Pagamentos

4.1. O preço de cada semana consta nesta ficha de inscrição;

4.2. No ato de inscrição é cobrado o valor correspondente à(s) semana(s) selecionada(s);

4.3. O preço inclui a participação nas atividades, acompanhamento especializado das 09h00 às 17h30, 
prolongamento entre as 8h00 e as 09h00 e entre as 17h30 e as 19h00, alimentação, transportes e 

seguro

4.4. São aplicados os seguintes preços:

• 1.ª semana (de 3 a 5 de abril): 75€

• 1.ª semana com saída ao Parque Rural: 90€

• Saída ao Parque Rural: 40€

• 2ª semana (de 10 a 14 de abril): 150€

4.5. São aplicados os seguintes descontos: 

• 5% de desconto no 2º irmão

• 10% de desconto no 3º irmão

• 20% de desconto no 4º irmão
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5. Seguro e termo de responsabilidade

5.1. Os inscritos nas atividades dos Campos de Férias do Colégio Andrade Corvo estão cobertos por um

seguro de acidentes pessoais;

5.2. As condições que abrangem a cobertura desse seguro são as constantes da respetiva apólice;

5.3. A inscrição obriga a um termo de responsabilidade, no qual é assegurada a inexistência de quaisquer 

contraindicações que impeçam a prática das atividades;

6. Desistências/Suspensões

6.1. Não serão devolvidas quaisquer importâncias por motivo de desistência ou suspensão da atividade;

6.2. Só existirá reembolso caso a desistência/suspensão seja justificada por motivos de força maior e

aceite pelo Colégio Andrade Corvo;

6.3. O Colégio Andrade Corvo reserva-se o direito de não aceitar desistências que ponham em causa a

continuidade de uma atividade;

6.4. Por necessidade de preservação do ambiente educativo, a Direção do Colégio Andrade Corvo pode 

decidir a suspensão de frequência da atividade. Esta decisão não é passível de justificação obrigatória e é

de juízo exclusivo da Direção.

7. Regime Geral de Proteção de Dados

7.1. A informação de privacidade do Colégio Andrade Corvo e a respetiva declaração de consentimento

será entregue no ato de inscrição e disponível para consulta nos locais de atendimento ao público e sites

institucionais.

7.2. A declaração de consentimento deverá ser assinada pelo Encarregado de Educação.

8. Tomada de Conhecimento

8.1. A assinatura por parte do Encarregado de Educação confirma o conhecimento e aceitação do

Regulamento Geral inserido nesta ficha de inscrição. 


