
Regulamento Interno – Projecto APDNAP “Ser mais Alto” 

O Projeto “APDNAP — Ser mais alto” é um projecto da Associação de Pais, Encarregados de Educação e 

Amigos do Agrupamento de Escolas D. Nuno Alvares Pereira, dora avante designada por APDNAP, que 

visa proporcionar aos seus Associados e principalmente aos seus Educandos, a possibilidade de 

praticarem na escola, após o horário letivo, atividades desportivas, artísticas e culturais com valor 

educativo e pedagógico que permitam o seu saudável desenvolvimento e a aquisição informal de 

competências. 

O presente regulamento visa facilitar o relacionamento entre a APDNAP, os Encarregados de Educação e 

os seus educandos na qualidade de utentes das referidas actividades. 

 

Artigo 1º 

Noção e objecto 
 

1. O presente Regulamento rege as relações entre a APDNAP, os respetivos utentes e seus 
Encarregados de Educação, na prática regular de atividades desportivas, artísticas e culturais 
fornecidas no âmbito específico do projecto Socioeducativo “APDNAP – Ser mais Alto”.  

2. Com este projecto, a APDNAP tem por objetivo a criação de dinâmicas em torno da Escola, 
proporcionando atividades de cariz desportivo, artístico e cultural que sejam capazes de promover: 

a) A educação para a saúde física e mental; 
b) Melhorias ao nível do comportamento, motivação e auto-estima; 
c) Melhoria das funções cognitivas (memória, atenção e raciocínio), diminuição da 

ansiedade, podendo assim contribuir para o sucesso escolar; 
d) O desenvolvimento da expressividade, atitudes e habilidades, da capacidade de 

improvisar, usar a representação corporal e coordenar a actividade motora. 
e) A socialização, o desenvolvimento da noção de comprometimento, de espírito de 

equipa, disciplina e tolerância à frustração. 

3. O elenco de atividades e eventos a proporcionar pela APDNAP à comunidade escolar está 
dependente dos recursos técnicos e financeiros disponíveis anualmente, bem como, da capacidade 
de estabelecer parcerias com outras entidades externas com competência para o seu 
desenvolvimento. 

 
Artigo 2º 

Destinatários 
 

1. O presente Regulamento aplica-se a todos os Associados da APDNAP e respectivos Educandos, 
bem como, a antigos alunos, que beneficiem das atividades promovidas e disponibilizadas pela 
APDNAP no âmbito deste projecto Socioeducativo, mediante prévia inscrição nessas atividades.  

2. A inscrição nas atividades confere a qualidade de utente. 

 
Artigo 3º 

Deveres dos utentes 
 
São deveres gerais dos utentes:  

1. O dever de informação: que compreende a obrigação da disponibilização dos dados e 
elementos solicitados pela APDNAP, para efeitos da prestação de serviços e benefícios, sem 
prejuízo do direito à privacidade do utente. 

2. O dever de colaboração: que envolve a disponibilidade das partes para a atuação conjunta, 
tendo em vista a qualidade dos serviços prestados e recebidos. 

3. O dever de zelo: que corresponde à necessidade de uma atuação cuidada por parte do utente 
na utilização dos meios e equipamentos da APDNAP ou entidades parceiras, tendo em 
consideração a sua manutenção, preservação e normal utilização.  



4. O dever de correção e boa-fé: relativamente aos treinadores, monitores, professores e demais 
pessoal envolvido nas atividades promovidas.  

5. O dever de boa-fé: corresponde ao não aproveitamento indevido de atividades e eventos 
promovidos e disponibilizados pela APDNAP.  

6. Dever de natureza pecuniária: aplica-se a pagamentos iniciais a título de taxa de inscrição, a 
pagamentos de natureza mensal ou a qualquer outro tipo de pagamento solicitado pela 
APDNAP no âmbito das atividades ou eventos em que o utente se inscreva. Qualquer 
pagamento deve ser cumprido nos prazos indicados pela APDNAP, sem o qual os utentes 
perdem os direitos que lhes assistem. 

7. O dever de cumprir todas as regras existentes no Agrupamento de Escolas no que respeita à 
sua permanência dentro do recinto escola, bem como, ao relacionamento com Pessoal docente 
e não docente.  

8. Fazer-se acompanhar do material solicitado pelos técnicos. 

9. Cumprir na íntegra o horário estabelecido para as actividades. 

10. Manter-se na escola até ao término das atividades, salvo se, por qualquer motivo excepcional, 
o Encarregado de Educação comunicar ao técnico que ministra a actividade, autorização para 
sair. 

11. A não observância, pelos utentes, das disposições do presente regulamento determina a perda 
de todo e qualquer direito ao acesso a atividades e eventos promovidos e disponibilizados pela 
APDNAP. 

 

Artigo 4º 

Deveres da APDNAP 
 

1. No respeitante ao funcionamento, a atividade desenvolvida pela APDNAP no âmbito deste 
Projeto, deve reger-se pelos seguintes princípios gerais:  
a) Satisfação: traduzida na prossecução da adequação entre as necessidades manifestadas e 

as atividades e benefícios prestados;  
b) Qualidade: prosseguindo critérios e procedimentos conducentes à excelência e 

irrepreensibilidade dos serviços prestados; 
c) Onerosidade: correspondendo à necessidade de pagamento das atividades e eventos por 

parte do utente. 

2. Tendo em vista a proteção da saúde e da segurança dos utentes/praticantes das atividades e 
eventos promovidos e disponibilizados pela APDNAP, estes Serviços ficam sujeitos ao definido 
na lei, no que se refere:  
a) Aos requisitos das instalações e equipamentos desportivos; 
b) Aos níveis mínimos de formação do pessoal que enquadre estas atividades ou administre 

as instalações desportivas;  
c) À existência obrigatória de seguros relativos a acidentes ou doenças decorrentes da prática 

desportiva. 
 

Artigo 5º 

Deveres dos Encarregados de Educação 
  

1. São deveres dos Encarregados de Educação:  
a) O cumprimento das regras contempladas no Regulamento Interno do Agrupamento Escolar, 

assim como, das que forem comunicadas pelos técnicos das actividades ou elementos da 
APDNAP no início do ano lectivo;  

b) Garantir a assiduidade e frequência dos seus educandos nas actividades; 
c) Responsabilizarem-se pelos estragos causados pelos seus educandos no equipamento 

escolar;  
d) Comunicar aos técnicos das atividades as ausências planeadas;  



e) Acompanhar, sempre que possível, o seu educando a uma unidade hospitalar, em caso de 
acidente escolar; 

f) No âmbito das atividades físicas e desportivas, responsabilizar-se pelo estado de saúde do 
seu educando e assegurar que não possui qualquer contraindicação para a prática de 
determinada actividade. Para o efeito deverá preencher uma declaração de 
Responsabilidade para a Prática Desportiva. 

 

Artigo 6º 

Inscrição 
 

1. A formalização da inscrição na APDNAP, é imprescindível para efeitos de fruição das atividades 
e eventos organizados.  

2. A inscrição deverá ser efetuada através da(s) ficha(s) de inscrição disponibilizada em papel e 
também na página eletrónica da APDNAP.  

3. O utente tem direito a duas sessões de experimentação gratuitas antes de efectivar a sua 
inscrição 

 

Artigo 7º 

Pagamentos 
 

1. A tabela de preços referente a atividades e eventos promovidos e disponibilizados pela 
APDNAP, é divulgada na sua página eletrónica – www.apdnap.org.  

2. Para atividades e eventos pontuais, os pagamentos são efetuados no ato da inscrição. 

3. No ato da inscrição o utente/Encarregado de Educação terá de efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição e da mensalidade correspondente ao mês em que inicia a(s) atividade(s). 

4.  As mensalidades deverão ser pagas até ao dia 8 (oito) de cada mês. 

5. A falta de pagamento no prazo supra referido determina a aplicação do disposto no nº 11 do 
artigo 3º.  

6. A falta de pagamento das quotas de Associado da APDNAP determina a aplicação do disposto 
no nº 11 do artigo 3º.   

7. As faltas às actividades não originam dispensa do pagamento da mensalidade. 

8.  São admitidas as seguintes formas de pagamento:  
a) Transferência bancária para o IBAN PT50.0035.0245.00000675430.80, com 

apresentação de cópia do respectivo comprovativo;  
b) Pagamento em numerário junto dos técnicos das actividades ou elementos da 

APDNAP. 

Artigo 8º 

Funcionamento 
 

1. Sempre que um técnico das atividades necessitar de faltar, e o comunicar com antecedência, 
deverá, ser assegurada a sua substituição pela Entidade Promotora. 

2. Excepcionalmente, quando não houver possibilidade de substituição, os Encarregados de 
Educação e alunos serão avisados com a maior antecedência possível. 

3. Não é permitida a permanência dos Encarregados de Educação dentro do Ginásio ou sala onde 
estejam a decorrer as actividades. 

4. São excepções ao disposto no número 3, as primeiras duas aulas/treinos de experimentação e 
as aulas/treinos em que os Encarregados de Educação são convidados a assistir. 

5. Apenas é permitida a permanência no recinto escolar durante o período em que estejam a 
decorrer as actividades, aos Encarregados de Educação de alunos com idade igual ou inferior a 
5 anos. Estes Encarregados de Educação devem restringir-se à zona indicada pela APDNAP. 



Durante esta permanência os Encarregados de Educação estão sujeitos a este regulamento, 
bem como, ao regulamento do Agrupamento escolar.  

 

Artigo 9º 

Disposições finais 

 

1. Todas as situações não previstas no presente regulamento e não previstas no regulamento do 
Agrupamento Escolar, serão resolvidas, caso a caso, pela APDNAP.  

 

Artigo 10º 

Produção de efeitos 
 

O presente Regulamento produz efeitos a partir do ano letivo 2019/2020, inclusive. 

 

 

 


