
 

NORMAS FÉRIAS COM CIÊNCIA 

 As crianças são sempre acompanhadas por monitores com formação especializada. 

 Os responsáveis pelas crianças terão de assinar, aquando a primeira atividade, uma declaração 

de responsabilidade pelo comportamento da criança durante as atividades a que está inscrito.  

 O comportamento da criança condiciona a participação nas atividades científicas, deste modo se o 

comportamento perturbar as atividades e não forem cumpridas as indicações dos monitores 

responsáveis pelas atividades o responsável pela criança será contatado de forma a vir buscá-la. 

 O responsável pela criança terá que informar a equipa responsável pelas atividades sobre eventuais 

doenças, alergias ou outras condicionantes que a criança possa ter no âmbito das atividades. 

 Cada atividade tem um limite mínimo e máximo de participantes. Caso não sejam cumpridos 

esses limites a atividade poderá ser cancelada. 

 Os horários de entrada e saída devem ser respeitados. Eventuais atrasos devem ser 

comunicados pelos pais através dos telefones 253 695 236 / 964 351 350. Em caso de 

incumprimento injustificado, será aplicada uma taxa de 5€ / meia hora de atraso. Em caso de 

repetição dos atrasos a criança deixará de poder participar nas atividades seguintes. 

 Em nenhuma circunstância serão fornecidos almoços aos participantes ou poderão os mesmos 

permanecer no espaço do Centro durante o período de interrupção de almoço. As crianças 

deverão trazer, caso pretendam, lanche para comerem de manhã e/ou tarde. 

 A inscrição pode ser feita por telefone, das 9h30 às 12h30 e das 14.30h às 17h, por email para 

o geral@casacienciabraga.org e apenas pelos responsáveis das crianças. Deverá sempre 

preencher o formulário de inscrição e responder por email ao email de confirmação enviado 

pelo Centro. 

 A data limite de inscrição para atividades é de, no máximo, 48 horas antes da realização da 

atividade. 

 O pagamento deverá ser efetuado no prazo de 7 dias a contar da data de inscrição e sempre 

até à semana anterior à realização das Férias com Ciência. Nos casos de inscrições de última 

hora deverá fazer o pagamento até 24 horas antes do início da atividade. 

 A falta de pagamento dentro do prazo implica o cancelamento imediato da inscrição. 

 Depois de efetuado o pagamento da inscrição não se efetuam devoluções de dinheiro por 

motivos de eventual cancelamento. 

Gratos pela compreensão. 
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