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ENQUADRAMENTO 

 

A Escola do Adro é uma valência da União das Freguesias de Águeda e Borralha exercida no âmbito das 
alíneas c) e d) do n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual, que tem 
como finalidade principal acolher crianças com idade compreendida entre os 10 e os 16 anos durante o ano 
letivo no regime de tardes livres e nos períodos nas interrupções letivas previstas, permitindo que os 
encarregados de educação possam cumprir com as suas obrigações de natureza laboral ou outra, sabendo 
que os seus educandos se encontram em segurança e a realizar atividades que proporcionam o seu 
desenvolvimento. 

Durante estes períodos o tempo livre das crianças é preenchido com inúmeras atividades culturais, 
desportivas, lúdicas e recreativas mantendo-as ocupadas de forma divertida e segura. 

Resumindo, pretende-se manter as crianças física e mentalmente saudáveis. As atividades desenvolvidas e 
as ações promovidas visam a satisfação das necessidades de lazer e de quebra de rotinas e representam 
uma resposta social essencial ao equilíbrio físico, psicológico e social dos seus utilizadores. 

Para implementação da valência da Escola do Adro (Ano 2022/2023) torna-se necessário aprovar o 
presente do Regulamento e Normas de Funcionamento, cabendo à Assembleia de Freguesia, sob proposta 
do Executivo, de acordo com a alínea f) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua 
redação atual, fixar o respetivo valor. 

 

1. Objetivos específicos da Escola do Adro 

 

a) Organizar e promover atividades destinadas a crianças com idades compreendidas entre os 10 e os 
16 anos. 

b) Fomentar a cooperação, entreajuda e espírito de equipa. 

c) Estimular a autonomia, a iniciativa e a criatividade apelando a uma participação ativa nas atividades. 

d) Estimular o respeito e aceitação das diferenças e o apelo à cidadania. 

e) Dar respostas 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 e interrupções letivas. 

 

2. Regimes de intervenção da Escola do Adro 

 

A Escola do Adro prevê dois regimes de funcionamento: 

a) Regime de Tardes Livres - durante o ano letivo de 2022/2023, exceto nas interrupções letivas. 

b) Regime de Interrupções Letivas – em todas as interrupções letivas previstas para o ano letivo 
2022/2023 (Natal; Páscoa; Junho/Julho/Setembro). 
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3. Funcionamento do Regime Tardes Livres 

 

a) Todos os horários estabelecidos são para ser respeitados para o bem-estar e tranquilidade de todos. 

b) As atividades funcionam de Segunda a Sexta-feira, das 14h:00min às 19h:00min, durante todo o ano 
letivo, com exceção das interrupções letivas previstas no ponto seguinte. 

c) A receção dos participantes é feita na Escola do Adro, exceto se previamente comunicado. 

d) No início do ano letivo devem ser facultados aos monitores responsáveis os horários escolares de 
cada participante. 

e) O transporte não está assegurado pela Escola do Adro devendo os participantes dirigir-se à Escola 
dentro do horário previsto de funcionamento. 

f) As crianças deverão ser entregues ao Encarregado de Educação ou a pessoa indicada por este no 
final do dia, exceto nos casos em que os monitores sejam informados pelos encarregados de 
educação e outro procedimento a seguir. 

g) A autonomia é incentivada podendo as crianças ausentar-se da escola para o desenvolvimento de 
tarefa desde que sob indicação de um monitor. 

h) A Escola do Adro estará aberta em regime SOS Greve, sempre que a se justifique. No caso de greve 
dos estabelecimentos de ensino a Escola do Adro estará aberta entre as 09h:00min e as 19h:00min. 

 

4. Funcionamento do regime de Interrupções Letivas (Natal; Páscoa; Junho/Julho/Setembro) 

 

a) Todos os horários estabelecidos são para ser respeitados para o bem-estar e tranquilidade de todos. 

b) As atividades funcionam de Segunda a Sexta-feira, das:08h:30min às 19h:00min durante o período 
de interrupção letiva. 

c) A receção dos participantes é feita na Escola do Adro, exceto se previamente comunicado. 

d) Na partida e na chegada para qualquer atividade, devem os monitores responsáveis ter o cuidado 
de agrupar as crianças sob a sua responsabilidade e verificar se o número está de acordo com a 
folha de presenças. 

e) As crianças deverão ser entregues ao encarregado de educação ou a pessoa indicada no final do dia 
de atividades, exceto nos casos em que os monitores sejam informados pelos encarregados de 
educação de outro procedimento a seguir. 

 

5. Capacidade máxima da Escola do Adro 

 

a) Para o desenvolvimento das atividades a Escola do Adro tem uma capacidade máxima de 26 vagas 
em simultâneo. 

b) Cada monitor poderá ter à sua responsabilidade 12 participantes em simultâneo. 

c) A capacidade máxima definida pode ser ajustada para fazer face a eventuais limitações contextuais, 
nomeadamente, à COVID-19.  
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6. Candidatura e critérios de seleção da Escola do Adro 

 

a) Cada candidato deve apresentar boletim de candidatura (Ficha de Inscrição) autónomo para cada 
um dos regimes previsto nas presentes normas de funcionamento. 

b) Com o boletim de candidatura deve ser remetida em anexo cópia da Declaração de escalão de 
Abono de Família para Crianças e Jovens emitida pela Segurança Social. 

c) As candidaturas estão abertas o ano inteiro, devendo ser entregues na Secretaria da União de 
Freguesias ou por email (geral@uf-aguedaeborralha.pt ou outro email institucional). 

d) São elegíveis para candidatura os candidatos que cumpram, pelo menos um, dos seguintes critérios 
de seleção: 

i. Residir na União de Freguesias de Águeda e Borralha; 

ii. Estudar na União de Freguesias de Águeda e Borralha; 

iii. O encarregado de educação trabalhe na União de Freguesias de Águeda e Borralha. 

e) Caso o candidato tenha participado no ano anterior na Escola do Adro terá prioridade na seleção. 

f) As vagas serão preenchidas verificando-se o cumprimento do critério de seleção e por ordem de 
entrada das candidaturas. 

g) Quando não existam vagas suficientes para todas as candidaturas recebidas e elegíveis, estas 
passarão a constar duma lista de espera. 

 

7. Mensalidades da Escola do Adro 

a) A mensalidade da Escola do Adro é fixa e revista anualmente, sob proposta do Executivo à 
Assembleia de Freguesia. 

b) Caso não seja entregue cópia da Declaração de escalão de Abono de Família para Crianças e Jovens 
emitida pela Segurança Social aplica-se o Escalão 3 ou mais escalões da Segurança Social. 

c) O pagamento do Regime de Tardes livres da mensalidade deverá ser efetuado até dia 8 de cada mês 
na Secretaria da União de Freguesias ou por transferência bancária (IBAN da União de Freguesias).  

d) O pagamento do Regime de Interrupções Letivas deverá ser efetuado até dia 2 de cada semana na 
Secretaria da União de Freguesias ou por transferência bancária (IBAN da União de Freguesias). 

 

8. Acesso às atividades da Escola do Adro 

 

a) Os participantes terão acesso a todas as atividades de acordo com o programa, salvo razões 
pessoais, de ordem técnica, meteorológica ou por questões de saúde e de acordo com indicação do 
encarregado de educação. 

b) Para além do plano de atividades apresentado poderão surgir atividades de relevante interesse para 
o desenvolvimento e aprendizagem e que sejam consideradas relevantes, tendo em conta a 
segurança e a adequação dos interesses e motivações dos participantes. 
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9. Direitos da Escola do Adro 

 

a) Exigir o cumprimento das presentes normas de funcionamento com vista ao bom funcionamento 
das atividades. 

b) Alterar as atividades programadas devido a motivos de força maior, como condições 
meteorológicas, segurança e bem-estar dos participantes. 

c) Decidir a exclusão do participante, sempre que o seu comportamento reiterado afete o normal 
funcionamento das atividades, prejudicando o sucesso das mesmas. 

d) A Escola do Adro não é responsável por perdas, danos ou extravio de quaisquer objetos pessoais dos 
participantes. 

e) Tem o direito de exigir a qualquer participante que deliberadamente danifique material e 
equipamentos no interior do espaço ou no exterior, durante as atividades, que se responsabilize 
pelo pagamento do prejuízo em causa. 

 

10. Deveres da Escola do Adro 

 

a) Informar o encarregado de educação das presentes normas de funcionamento e do plano de 
atividades e fornecer ao encarregado de educação toda a informação que julguem necessária sobre 
todas as atividades que sejam levadas a cabo. 

b) Assegurar o bom funcionamento do projeto. 

c) Executar, alterar ou reajustar o plano de atividades sempre que se justifique. 

d) Contratar seguros de acidentes pessoais para cada participante. 

 

11. Direitos dos Participantes da Escola do Adro 

 

a) Seguro de acidentes pessoais. 

b) Plano de atividades. 

c) Expressar livremente as suas opiniões e vontades. 

d) Almoço (no caso do Regime de Interrupções Letivas). 

e) Outras despesas a assegurar pela União de Freguesias que se considerem necessárias para garantir a 
atividade da Escola do Adro. 

 

12. Deveres dos Participantes da Escola do Adro 

 

a) Respeitar e cumprir as presentes normas de funcionamento. 
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b) Seguir as orientações dos responsáveis e monitores no decorrer de toda a atividade. 

c) Cumprir o programa de atividades salvo por razões de ordem pessoal ou indicação do encarregado 
de educação. 

d) Ser respeitador e afável nas relações com os outros participantes. 

e) Não utilizar gestos, atitudes ou linguagem obscena e imprópria. 

f) Cumprir as regras de utilização do equipamentos, materiais e espaços onde se desenrolem as 
atividades. 

 

13. Regras de conduta da Escola do Adro 

 

a) É indispensável o respeito mútuo entre todos os intervenientes existindo da parte de todos boa 
vontade, boa disposição e boa camaradagem. 

b) Durante as atividades devem ser respeitadas todas as instruções dos monitores. 

c) Os monitores podem delegar tarefas simples que impliquem deslocações nas imediações da escola 
com o intuito de fomentar a autonomia das crianças. 

d) O horário estabelecido é para ser respeitado para o bem-estar e a tranquilidade de todos. 

e) O respeito pelas instalações, equipamento e materiais é fundamental. 

f) Não se pode abandonar as atividades ou sair do local onde as mesmas decorrem sem 
acompanhamento ou autorização e recomendação de um monitor. 

g) Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrónico, telemóvel, MP3, Tablet, consola, sem 
autorização expressa de um monitor responsável e a utilização está sujeita à regra no que respeita à 
duração da utilização, só podendo ser utilizados nos horários definidos para tal. 

h) Não é aconselhável ser portador de objetos de valor ou quantias de dinheiro avultadas, pois correm 
o risco de se extraviar e a Escola do Adro não se responsabilizada por danos ou perdas de objetos 
pessoais. Cabe portanto a cada participante zelar pelos seus bens de valor. 

 

14. Organização do dia-a-dia da Escola do Adro 

 

a) Os participantes que frequentam a Escola do Adro em Regime de Tardes Livres são incentivados a 
fazer os trabalhos de casa escolares e outras tarefas relacionadas com a escola. É incentivada a 
interajuda entre os alunos, no entanto, a Escola do Adro não funciona como Centro de Explicações 
ou Sala de Estudo. 

b) Os participantes que frequentam a Escola do Adro em Regime de Tardes Livres terão de levar todos 
os dias o seguinte material: 

i. Lanche da tarde. 

c) Os participantes que frequentam a Escola do Adro em Regime de Interrupções Letivas terão de levar 
todos os dias o seguinte material: 

ii. Mochila; 



 

 
Largo Dr. António Homem de Mello, nº 74, 3750-107 Águeda  
Tel. +351 234 622 361 | Fax. +351 234 603 826 
Email: geral@uf-aguedaeborralha.pt 

iii. Calçado confortável; 

iv. Lanche da manhã; 

v. Lanche da tarde; 

vi. Boné ou chapéu; 

vii. Protetor solar; 

viii. Garrafa de água. 

 

 

NOTA FINAL 

Presumimos que a maior parte das situações, ou pelo menos as mais importantes, foram aqui apontadas. No 
entanto, dado que estas Normas não são estáticas, pelo contrário, são dinâmicas, à medida que for 
necessário, introduziremos as alterações que julgarmos convenientes, no sentido de obtermos melhores 
resultados. 

As lacunas e dúvidas de interpretação do presente Regulamento serão integradas pelo recurso às normas 
legais aplicáveis e interpretadas e resolvidas pelo Executivo da União de Freguesias de Águeda e Borralha. 

 
O presente Regulamento foi aprovado em Reunião do Executivo da União de Freguesias de Águeda e Borralha 
em 08 de Junho de 2022 e aprovado em Assembleia de Freguesia em 28 de Junho, entra em vigor no dia a 
seguir. 
 

Executivo da União das Freguesias de Águeda e Borralha 
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DECLARAÇÃO 

 

O meu educando _________________________________ frequenta a Escola do Adro no regime de Tardes 

livres e/ou Regime de Interrupções Letivas no ano letivo de _________________________________. 

 

Pelo que tomei conhecimento do presente Regulamento e das Normas de Funcionamento da Escola da Adro 

para o ano letivo 2022/2023, estando consciente dos direitos e deveres do meu educando. 

 

Águeda, ________ de _____________ de ______ 

 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura do Encarregado de Educação 

 


