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Normas 

Happy Kids 2022 

 

Missão  

O Projeto Happy Kids do Município do Crato pretende criar uma oportunidade para que os jovens 

residentes no concelho do Crato experimentem um conjunto de atividades de carácter educativo, 

cultural e desportivo ou meramente recreativo. 

 

Inscrições 

As inscrições para frequência no Happy Kids 2022 podem ser realizadas na Biblioteca Municipal do 

Crato, no horário de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00, ou sábado, das 

10h00 às 12h30.  

As inscrições estão disponíveis desde o momento de divulgação do cartaz do Happy Kids até ao dia 

24 de junho de 2022. 

 

Duração e Horário 

O Projeto Happy Kids 2022 funciona entre o período de 1 e 15 de julho de 2022. 

Todos os participantes têm acesso ao programa semanal das atividades, que poderá ser alvo de 

alterações de razão, de ordem técnica ou meteorológica. Pede-se que o encarregado de educação 

leia atentamente as indicações fornecidas nos cronogramas semanais.  

As atividades são realizadas entre as 10h00 às 16h00, com intervalo de 2h00 para o almoço. Podem 

ocorrer dias em que as atividades comecem mais cedo e/ou terminem mais tarde, nestes casos o 

encarregado de educação será informado antecipadamente.  

A concentração e acolhimento dos participantes para o início das atividades diárias ocorre entre as 

9h30 e as 9h45 no Agrupamento de Escolas do Crato. A organização do Happy Kids não se 

responsabiliza pelos participantes que entrem na escola antes das 9h30.  

Os participantes não se devem ausentar das atividades sem o consentimento dos responsáveis. 

Os participantes só podem sair do recinto do Agrupamento devidamente acompanhadas pelos 

pais/encarregados de educação. Os participantes podem sair do recinto acompanhados por outra 

pessoa ou sozinhos caso, os pais/encarregados de educação, o refiram na ficha de inscrição do Happy 

Kids ou informem previamente um dos monitores.  

Caso os pais/encarregados de educação não autorizem a ida do participante às visitas fora do 

concelho do Crato, a organização do Happy Kids não se responsabiliza por acompanhar o 

participante no recinto do Agrupamento de Escolas do Crato, enquanto o grupo está na atividade. 

Por isso, nesse dia o aluno não deve dirigir-se para o Happy Kids no horário das devidas atividades.  
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Deslocações 

As deslocações para as atividades a decorrer fora da vila do Crato são asseguradas pela autarquia.  

Os participantes das freguesias, que indiquem a necessidade no ato da inscrição, têm o transporte 

para as suas residências assegurado pela autarquia.  

O horário de saída do autocarro das freguesias para o Agrupamento de Escolas do Crato e de 

regresso será indicado próximo da data de início do programa. 

 

Refeições 

O almoço é serviço no refeitório do Agrupamento, entre as 12h15 e as 13h30, e será pago pela 

autarquia. Os participantes não necessitam de reservar a refeição, apenas de indicar no início do dia 

se pretendem almoçar na escola.  

Os lanches da manhã e da tarde são da responsabilidade de cada aluno. O bufete escolar estará 

encerrado.  

 

Seguro 

Os participantes inscritos no Happy Kids 2022 estão abrangidos por um Seguro de acidentes 

pessoais, a cargo da Câmara Municipal do Crato.  

 

Instalações 

As atividades do Happy Kids 2022 são desenvolvidas em vários locais.  No entanto, a receção dos 

participantes e a saída ao final do dia ocorre sempre no recinto do Agrupamento de Escolas do Crato.   

Alguns dos locais a frequentar são: 

• Instalações desportivas propriedade do Município do Crato, nomeadamente: 

o Pavilhão Municipal do Crato; 

o Parque Aquático do Crato; 

o Piscinas Municipais de Gáfete; 

o Piscinas Municipais de Vale do Peso; 

o Cortes de Tênis do Crato; 

• Auditório Municipal; 

• Biblioteca Municipal; 

• Centro de Saúde; 

• Mosteiro de Flor da Rosa/Posto de Turismo; 

• Escola de Olaria de Flor da Rosa; 

• Quartel dos Bombeiros Voluntários do Crato; 

• Centro Equestre de Portalegre; 

• Sala de Snoezelen - Santa Casa; 

• Filarmónica do Crato; 

• Barragem do Maranhão; 

• Monte do Patorras dos 100 dias.  
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Material  

Todos os dias os participantes têm de trazer para o Happy Kids: 

• Roupa confortável, fresca, de preferência fato de treino; 

• Chapéu ou boné; 

• Água, de preferência em garrafa térmica; 

• Lanche da manhã e da tarde; 

• Dias de piscina: fato de banho, toalha, protetor solar (recomenda-se que o protetor solar 

venha colocado de casa) e roupa interior para trocar depois da piscina; 

• Avental no dia da culinária (4 de julho) e da Olaria (14 de julho); 

• Caso sejam necessários mais materiais, irá essa informação para os pais/encarregados de 

educação, de véspera; 

• O participante deve trazer, todos os dias, protetor solar já colocado, pois muitas das 

atividades serão desenvolvidas no exterior; 

• Boa disposição.   

 

Regras de conduta  

1. Todos os participantes devem permanecer no refeitório depois de terem terminado a refeição. 

Só devem sair deste com autorização dos monitores; 

2. Os participantes devem respeitar as pessoas, bens e equipamentos colocados à sua disposição;  

3. Caso ocorra danos materiais, o responsável pelo participante será informado e terá de pagar o 

valor do material danificado; 

4. Os participantes devem respeitar todas as indicações dadas pelos monitores, de acordo com os 

seus direitos e deveres, sob pena de não virem a participar em atividades futuras; 

5. É expressamente proibido fumar e ingerir bebidas alcoólicas; 

6. É proibida a utilização de telemóvel ou outros meios tecnológicos. Apenas é permitida a 

utilização no período da hora de almoço. É expressamente proibido retirar fotografias ou filmar 

colegas do Happy Kids e publicar nas redes sociais. Caso estas regras sejam incumpridas os 

telemóveis serão confiscados e entregues aos pais/encarregados de educação no final do dia;  

7. É proibido o uso de objetos cortantes, tais como canivetes, navalhas ou outros similares, que 

pela sua perigosidade ou características coloquem em risco a integridade física dos 

participantes ou o normal funcionamento das atividades.  

 

Sanções 

1. O não cumprimento do disposto nas presentes normas dará origem à aplicação de sanções, 

conforme a gravidade do caso. 

2. As infrações serão comunicadas aos pais e/ou encarregados de educação, sendo que os 

infratores podem ser sancionados: 

a. Repreensão verbal; 

b. Inibição temporária da realização de determinada(s) atividade(s); 

c. Expulsão do Happy Kids 2022; 

d. A aplicação das sanções mencionadas é da responsabilidade dos responsáveis. 
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Perdas, danos, extravios ou furtos 

1. A organização do Happy Kids não se responsabiliza por perdas, danos, extravios ou furtos de 

qualquer tipo de pertences dos participantes;  

2. Aconselha-se que os participantes tragam os seus pertences devidamente identificados e 

evitem trazer objetos ou quantias de elevado valor. 

 

 

Crato, junho de 2022 

A organização do Happy Kids 2022 

 

 

 

 

 

 


