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Regras da Ação “ Aventura na Quinta da Eira” 

O programa oferece às crianças a oportunidade de durante 3 dias (2 noites), nos quais vão poder usufruir 

de todas as atividades propostas. A diversidade de escolha tem a premissa oferecer não só atividades de 

lazer e recreio, mas também de promover o contacto direto com a realidade rural, e desenvolver 

atividades pedagógicas. 

Público-Alvo 

Este programa está aberto a todas as crianças a partir dos 8 aos 16 anos de idade. 

Permite participação de todas as crianças, sem exceção, colaborando e partilhando as suas experiências, 

e desfrutando assim de momentos de alegria e aprendizagem. 

Serviços incluídos nas pegadas 

 Alojamento, refeições (Pequeno-almoço; almoço; lanche e jantar);  

 Atividades acompanhadas por monitores especializados;  

 Seguro assegurada pela Quinta da Eira desde a receção das crianças na estação de comboios 

até à chegada no mesmo local;  

 Vigilância de técnicos do ICC, durante toda a ação; 

 Entrada no Clube dos pequenos arquitectos no Instituto a Criança na Cidade, válido por um ano. 

Informações gerais 

É conveniente que a criança traga de casa os seguintes itens: saco cama, almofada, toalha de banho e 

de piscina, pasta e escova de dentes, sabonete e shampoo, desodorizante, pente ou escova, protetor 

solar, lanterna, sacos para roupa suja, todos os remédios que necessite de tomar. 

Opcional: Música, máquina fotográfica, óculos de sol 

Vestuário recomendado: Impermeável, botas, sapatos de vela / sapatilhas, havaianas, meias, roupa 

interior, fatos de banho, t-shirts, polos, camisas, calças / calções, camisola / pullover / sweatshirt, chapéu, 

pijama. 

Documentos: 

Copia bilhete de identidade ou certidão de nascimento; Autorização dos Encarregados de Educação 

devidamente assinada; Contato do Encarregado de Educação  

A organização não se responsabiliza por eventuais desaparecimentos de objetos pessoais. 

Horários  

Sem transporte incluído 

Os pais deverão deixar os seus filhos no dia 5 de Setembro (Segunda-feira) às 10 horas na entrada da 

Quinta da Eira e deverão ir buscá-los no dia 7 de Setembro (Quarta-feira) às 18.30h/19h no mesmo local.  

Com transporte incluído 

O programa também disponibiliza um serviço de transporte adicional que inclui: o transporte por Comboio 

a partir de qualquer zona do Grande Porto, com transfere desde a estação de Penafiel até a Quinta da 

Eira, por um valor adicional de 4.2€/criança. Será da responsabilidade dos pais o transporte da criança 

até ao estacão de comboios de partida e posterior chegada. 

Nesta opção deve na Ficha de inscrição assinalar que pretende transporte e qual a estação de 

caminhos-de-ferro vai sair a sua criança, para informarmos a equipa da CP, pois terá um 

monitor que acompanha a criança ao longo da viagem. 
Consultar informação adicional do programa de transporte.  Link 

Informações e Inscrições 

Todas as atividades realizadas na quinta são acompanhadas por técnicos da mesma. As crianças estão 

ainda acompanhadas por um elemento do ICC que observa a presença da criança durante o período de 

duração do programa.  

 

https://drive.google.com/open?id=0B-rmE6cFVewMZ0JyZk5JNDRlZ1U
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Todas as crianças devem respeitar as instruções dos monitores e professores. Em caso de desrespeito 

das regras de segurança e socialização, os pais serão de imediato contactados e a criança será impedida 

de continuar a ação. 

 

As atividades são dinamizadas por técnicos da Quinta da Eira, o programa está condicionado à presença 

de um número mínimo de 20 participantes, fato que condiciona a realização da ação. 

Para mais informações, contate o Instituto a Criança na cidade pelo seguinte número de 

telefone:938790952 ou mail: criancanacidade@gmail.com 

 

Captação de imagem: A ação será objeto de filmagens, fotografias, devendo na ficha de inscrição 

constar a autorização de utilização e divulgação das imagens captadas. 

As inscrições/marcações no Programa são feitas a partir das 09h00 do dia 18 de Jullho “segunda-

feira” até às 15h00 do dia 5 de Agosto. 

A inscrição será realizada através do Site do Instituto a Criança na Cidade. Faça aqui a marcação on-

line....... 

 

A inscrição é obrigatória, assim como o preenchimento dos dados do passaporte de viagem ao 

Clube dos Pequenos Arquitetos. Link… 

Custos e Pagamentos 

O custo da ação para Membros do Clube dos Pequenos Arquitectos é de cinquenta e cinco pegadas. 

A contribuição para o custo da ação é de sessenta e cinco pegadas na natureza. 

A inscrição só será validada: 

 Após pagamento do custo da ação; 

  Preenchimento dos elementos, especificamente, Aceitação das regras de ação; Passaporte dos 

pequenos arquitectos; ficha de inscrição. 

Para efetuar o pagamento da inscrição através dos métodos de pagamento disponibilizados no site, 

através da transferência bancaria para: Caixa Geral de Depósitos NIB: 0035 0888 00120210 930 16 

IBAN: PT50 0035 0888 00120210 930 16.  

Desistências 

Devem ser comunicadas diretamente com o ICC, com 72 horas de antecedência, em relação ao dia de 

partida. No caso de incumprimento deste prazo não haverá reembolso do valor da ação. 

 

 

 Quinta da Eira 

 Morada: Rua do Mosteiro, 279  

 4560-041 Bustelo, Penafiel. 

 Contactos: Telf. +351 255 713 149 

     Telm: +351 961 221 845 
Email: Geral@quintadaeira.com 

…………………………………………………………………………………………………… 

(Cortar pelo picotado e devolver)  

Após leitura atenta de todas as alíneas do presente documento “ Regras da Ação” e ao assinar, o 

Encarregado de Educação aceita todas as condições inerentes e autoriza a participação do seu educando 

na ação. Todas as páginas deverão ser devidamente rubricadas no canto superior direito.  

 

____________________________________  

(assinatura do encarregado de educação) 

Avenida Beira Mar, n.º 1071, Edif. B, Loja 1 

Vila Nova de Gaia | Telm. 938 790 952 

Email: criancanacidade@gmail.com 
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