Centro Comunitário da Coca Maravilhas
Bairro Coca Maravilhas
Polidesportivo da Coca Maravilhas
Telefone: 282 427534
Telemóvel: 962 021 815

Regulamento Interno
Considerações Gerais
O Centro Comunitário da Coca Maravilhas pertence à Câmara Municipal De Portimão e é
totalmente gratuito e tem por objetivos providenciar um modelo alternativo de ocupação de
tempos livres e promover a integração dos jovens ,crianças e moradores do bairro, e através
deles ajudá-los a combater problemas como o abandono escolar, adolescência, dificuldades
escolares, desemprego, abandono, etc. Também nos propomos a acompanhar os mesmos
jovens nos seus percursos escolares, ao nível do apoio escolar, métodos e hábitos de estudo,
etc. O Centro Comunitário consiste numa resposta social destinada a crianças e jovens dos 6
anos até aos 16 anos e adultos que sejam moradores do Bairro Coca Maravilhas.
Os princípios de atuação deste Centro visam proporcionar às crianças e adultos as condições adequadas ao seu desenvolvimento integral, harmonioso e global, cooperando com as famílias em todo o processo educativo.
Objetivos do Centro Comunitário Coca Maravilhas:


Animação dos tempos livres das crianças e adolescentes, bem como dos moradores
do bairro;



Promover a Integração Social;



Prevenir comportamentos desviantes ou de risco (absentismo escolar, agressividade e
marginalidade), proporcionar uma alternativa aliciante ao espaço rua;



Proporcionar a troca de vivências e experiências entre os jovens e adultos promovendo a sua auto-estima e valorizando o saber experimental;



Fomentar o convívio e a reintegração da população moradora no bairro.

Página 2

Centro Comunitário da Coca Maravilhas

Regulamento Interno

Condições de Admissão e Frequência
1.

O Centro Comunitário da Coca Maravilhas destina-se a receber crianças e jovens dos 6 anos até aos 18 anos
que sejam moradores no Bairro Coca Maravilhas;

2.

Preenchimento no Centro Comunitário da ficha de inscrição;

3.

No ato da inscrição deverá trazer: Cartão do Cidadão ou Boletim de Nascimento; Cartão de Utente; Nº de
Contribuinte; 1 Fotografia e Documentos do Encarregado de Educação;

4.

Estar isento de doenças infectocontagiosas, tendo cumprido o programa de vacinação de acordo com a idade;

5.

A não utilização das vacinas obrigatórias é condição de impedimento de frequência do Centro, devendo os
encarregados de educação providenciar para que as vacinas das crianças e jovens se encontrem regularizadas e registadas no Boletim Individual de Saúde, o qual será verificado periodicamente;

6.

A inscrição será renovada anualmente em Setembro;

7.

No ato da inscrição será entregue o regulamento interno e a declaração da aceitação das condições nele
estipuladas.

Horário
O Centro Comunitário funciona das 9h ao 13h e das 14h às 17h. E fecha nos seguintes dias:


Sábados e Domingos;



Feriados nacionais e municipal (11 de Dezembro);



Dia de Carnaval, Natal e Ano Novo;



Encerramentos extraordinários serão comunicados com antecedência (obras de conservação, limpeza e desinfeção, visitas exteriores, serviços exteriores.

Normas de Funcionamento


Os brinquedos e o material didático para utilização nas atividades desenvolvidas no Centro são fornecidos
pela Câmara Municipal de Portimão. Não é permitido trazer de casa brinquedos;



O Centro não se responsabiliza pelo extravio de valores como fios, pulseiras, anéis ou outros objetos (mp3,
telemóveis, etc) que as crianças e jovens tenham em seu poder durante a frequência do Centro ou pelo extravio de objetos que não estejam devidamente identificados com o respetivo nome da criança;



O Centro é responsável pelas crianças desde a sua entrada no Centro e enquanto se mantiverem neste. Após
a saída do Centro a responsabilidade é das crianças e jovens e dos seus encarregados de educação;



As crianças dentro do Centro Comunitário e nas suas visitas exteriores têm seguro contra acidentes;



Não é permitida a entrada de crianças que apresentem sintomas de doença (gripe e outras) ou más condições de Higiene (piolhos, etc).
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Serviços Prestados
Os serviços disponíveis no Centro Comunitário da Coca Maravilhas são os seguintes:

“Oficina do Morador”
Objetivo Geral:
Apoiar os moradores do bairro na resolução de problemas logísticos do seu quotidiano;
Valorizar as suas competências pessoais e sociais de cada morador, fomentando o convívio e a partilha de
conhecimentos, através da pratica de diversas atividades (doçaria, costura, lavoures, pintura, Hora do
Chá).

Coca Maravilhas em Movimento “Ser saudável”
Objetivo Geral:
Promover estilos de vida saudáveis,
Contribuir para o bem estar físico,
Estimular laços de interação e afetividade entre os moradores.

Oficina “Pais e Encarregados de Educação”
Objetivo Geral:
Atender pais e encarregados de educação.

“Mini Horta Comunitária”
Objetivo Geral:
Fomentar o conhecimento das épocas de cultivo e providenciar um modelo alternativo de ocupação de
tempos livres,
Responsabilizar o grupo pela preservação dos canteiros cultivados no bairro.

Apoio ao Estudo
Objetivo Geral:
Melhorar o desempenho e os resultados do estudo;
Apoiar na realização de t.p.c. e outros projetos escolares a desenvolver pelos jovens.

Grupo de jovens
Objetivo Geral:
Ajudar as adolescentes a estabelecer relações adequadas com os outros através da aquisição de competências pessoais e sociais básicas e trabalhar temas ligados à educação para a saúde (adolescência,
sexualidade, uso e abuso de drogas, IST’S).
Trabalhar temas ligados à família e adolescência e promover ações de sensibilização.

Dinâmicas de Grupo /Ateliers e Atividades Livres
Objetivo Geral:
Promover a importância do Brincar no desenvolvimento da criança;
Promover atividades lúdicas-pedagógicas;
Promover e Desenvolver competências na área da Informática;
Promover a leitura;
Promover o visionamento de filmes e desenhos animados;
Dotar as crianças, jovens e adultos de criatividade e destreza manual.

Atividades desportivas
Objetivo Geral:
Promover o bem estar físico , a atividade desportiva e o espirito de equipa.
Atividades Exteriores

Passeios e Visitas
Objetivo Geral:
Dar a conhecer novos espaços de convívio e culturais.
Outras Atividades
Feira e Exposição dos trabalhos realizados nos Ateliês desenvolvidos no Centro;
Organizar Torneios de matraquilhos e playstation;
Almoços partilhados;
Comemorar os aniversários das crianças , adolescentes e moradores do bairro;
Participação no Março Jovem;
Passeios de bicicletas;
Realização Torneio de Futebol com equipas convidadas.
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Horário das Atividades Previstas
Horário

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

9 h às 11 h

Oficina do
Morador

Caminhadas
“Coca Maravilhas
em Movimento”

Oficina do
Morador

Caminhadas
“Coca Maravilhas
em Movimento “

Oficina do
Morador

Mini Horta do
Centro

Mini Horta do
Centro

Mini Horta do
Centro

11h às 13 h

Atendimento a Pais e Encarregados de Educação / Informações e despachos

13h ás 14h

Fechado / Almoço

14h às 16h

16h ás 17h

Apoio ao estudo

Atividades
desportivas/
Ateliês
Informática/ Expressão
Plástica/
Escrita

Apoio ao estudo

Atividades
desportivas

Apoio ao estudo

Atividades
desportivas

Atividades desportivas/ Ateliês
Informática/ Expressão
Plástica/Escrita

Dinâmicas de
grupo

Atividades desportivas/ Ateliês
Informática/ Expressão
Plástica/Escrita

Grupo de Jovens

Horário das Atividades Previstas nas Férias do Natal, Páscoa e Verão
Horário

9 h às 11 h

Segunda

Mini Horta do
Centro

Terça

Quarta

“Coca Maravilhas
em Movimento”
Oficina do Morador

Mini Horta do
Centro

Quinta
“Coca Maravilhas
em Movimento”
Oficina do Morador

Sexta

Mini Horta do
Centro

Jogos de água
Atividades ao ar
livre
11h às 13 h

Atividades ao ar
livre
Ateliers

13h ás 14h

Atividades ao ar
livre

Clube de leitura

Fechado/ Almoços partilhados
Dinâmicas de
Grupo

14h às 16h

Ateliers
Atividades Livres

Dinâmicas de
Grupo
Atividades
Desportivas

Atividades Livres

Atividades
Desportivas

Ateliers
Atividades Livres

