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Informações importantes 

 

 As inscrições do Centro Escolar de Redondo serão efetuadas no Balcão Único de 

Atendimento do Município ou através do email geral@cm-redondo.pt dentro dos prazos definidos, só 

podendo concluir-se com a entrega dos documentos incluídos abaixo, devidamente preenchidos e 

assinados:  

a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida; 

b) Cópia do Cartão de Cidadão ou outro documento identificativo do participante e do 

encarregado de educação ou representante legal; 

c) Cópia do Cartão de Saúde do participante; 

d) Informação, por escrito, à entidade organizadora de quaisquer condicionantes que existam, 

nomeadamente quanto a necessidades de alimentação específica ou cuidados especiais de saúde a observar; 

 As inscrições do Centro Escolar de Montoito serão efetuadas no Balcão Único de 

Atendimento do Município de Redondo ou através do email geral@cm-redondo.pt dentro dos prazos 

definidos, só podendo concluir-se com a entrega dos documentos constantes no ponto anterior. 

Poderão, igualmente os encarregados de educação entregar a documentação na Biblioteca/Centro 

Lúdico de Montoito que será remetida para o Balcão Único de Atendimento; 

 As inscrições serão registadas pela ordem de entrega; 

 O limite máximo de participantes é de 100 em Redondo e 40 em Montoito. Na 

inexistência de vagas os interessados passarão a constar de uma lista de espera, ordenada por ordem 

cronológica de registo; 

 Horário das atividades: 

 09H00 – 12H30 – Período da Manhã 

 14H00 – 17H30 – Período da Tarde 

 09H00 – 16H00 – Em caso de atividade exterior (visita, passeio, outra) 

 Em caso de identificação de algum sintoma que se enquadre na sintomatologia COVID-

19 o participante não deverá comparecer às atividades programadas; 

 O espaço destinado às atividades programadas só é acessível ao(s) participante(s) e 

pessoal técnico do Programa Municipal Redondo em Férias; 

 Desaconselha-se o uso de vestuário e artigos de valor, não se responsabilizando o 

Município de Redondo pelo seu extravio ou deterioração; 

 Os participantes devem usar roupa e calçado confortável e um chapéu para utilização 

no exterior nos períodos de maior calor, e também uma bolsa e garrafa devidamente identificados; 
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 Os participantes devem cumprir os horários estabelecidos, para que não ocorra nenhum atraso 

na programação; 

 O Município de Redondo não assume o compromisso de esperar por participantes que não 

respeitem os horários e os locais previamente definidos. 

 A recolha dos participantes poderá ser feita pelos pais, encarregados de educação ou pessoas 

por estes autorizadas; 

 O Programa Municipal Redondo em Férias estará sujeito a alterações mediante fatores 

meteorológicos e/ou outras condicionantes não previstas, sendo estas comunicadas aos encarregados de 

educação; 

 A ausência repetida às atividades (5 dias), sem aviso prévio (24 horas de antecedência), 

originará a exclusão do(a) participante e ao preenchimento da vaga por inscrição em lista de espera;  

 

 

  


