Campos de Férias do Castor – 2020
www.camposdeferias.com
Sabemos o quão importante os Campos de Férias são para crianças,
jovens e Pais que têm vivido estes últimos tempos, confinados e numa
vivência estranha e complexa para muitos deles.
O campo de férias será a oportunidade de escape emocional para todos
mas de forma controlada e em segurança.

aventura para todas as idades

O LOCAL
As nossas Actividades realizam-se na Quinta Contente,
em Nicolaus - Landeira - Concelho de Vendas Novas.
Dista cerca de 6 Km de Àguas de Moura, 20 Km de
Vendas Novas, 22 Km de Setubal e 60 Km de Lisboa.

EQUIPA PEDAGÓGICA
Nos Campos de Férias, tivemos especial atenção ao
recrutamento e formação dos Animadores. Todos os
elementos que compõem a nossa equipa pedagógica,
tiveram formação específica nesta área e contam, na
sua maioria, com larga experiência de Campos e
Colónias de férias.
O nosso director de campo - JOSÉ MARTINHO - conta
com muitos anos de experiência como Animador e
Director de Campos de férias. A sua formação foi feita
não só em Portugal, mas também em França, Argentina
e Brasil, onde se formou como Secretário Geral da ACM
- YMCA. Frequentou vários estágios de formação no
Centro Europeu da Juventude em Strasbourg, fez parte
da Direcção do Conselho Nacional da Juventude do qual
ficou mandatado como membro do grupo de
acompanhamento da Comissão Nacional de Eleições,
tendo feito parte do Conselho de Opinião da RTP. Foi
perito do programa de mobilidade juvenil -Youth for
Europe- em Bruxelas e participou na primeira semana
Europeia de prevenção da Droga em Londres sob o
patrocínio da Princesa Diana e do Ministério da Saúde
Inglês. Foi Director de Programas na Aliança Nacional
das ACMs de Portugal, ACM de Lisboa e Coordenador
nas colónias da Casa do Pessoal da RTP.
Atualmente é o Presidente da Assembleia Geral da ANCF
Associação Nacional dos Campos de Férias.

TURNO

CAMPOS DE FÉRIAS 2020
DATA
VAGAS

PREÇOS POR PARTICIPANTE

1º Turno

05 a 11 de Julho

JÁ EFETUADO

2º Turno

12 a 18 de Julho

JÁ EFETUADO

3º Turno

19 a 25 de Julho

JÁ EFETUADO

4º Turno

26 de Jul a 01 de Ago

JÁ EFETUADO

5º Turno

02 a 08 de Agosto

JÁ EFETUADO

6º Turno

09 a 15 de Agosto

JÁ EFETUADO

7º Turno

16 a 22 de Agosto

JÁ EFETUADO

8º Turno

23 a 29 de Agosto

JÁ EFETUADO

279,45 Euros

9º Turno

30 de Ago a 05 de Set

A DECORRER

para irmãos

328,76 Euros / Turno

DESCONTOS
295.89 Euros / Turno
para inscrições em 2 Turnos

O preço inclui: Estadia completa com 5 refeições diárias, equipa pedagógica, programa e material para actividades,
seguro e assistência medicamentosa.
CAMPOS DE FÉRIAS DO CASTOR
Qta. Contente, Cx. 3409 – Nicolaus
Tel – 265420784
www.camposdeferias.com

2965-441 – Landeira
TM - 926101714
secretaria@camposdeferias.com

Manual de Recomendações e Medidas de Prevenção
O campo de férias será a oportunidade de escape emocional para Crianças e Jovens mas de forma controlada e em segurança.
Para que essa segurança seja real, adotámos as seguintes regras de funcionamento:
01 – O transporte para o Campo de Férias deverá ser feito pelo encarregado de educação na sua viatura.
02 – Não haverá lugar a visitas às instalações visto as mesmas já estarem preparadas
(limpas, higienizadas e desinfetadas), para receber os participantes do respetivo turno.
03 – A receção aos participantes é feita de forma controlada à entrada do campo de férias e segundo as
normas a enviar aos encarregados de educação, uma semana antes do início do turno.
04 – Na lista de material que o participante traz para o campo, deverá ser incluído um Kit com máscaras de proteção
e luvas (Caso as mesmas sejam de uso obrigatório à altura do respetivo turno).
05 – O número máximo de pessoas por cada turno será de 28 participantes acompanhados
de uma equipa pedagógica de 7 elementos numa média de 4 participantes no máximo, por adulto.
06 – Caso seja autorizado, será medida a temperatura dos participantes bem como da equipa pedagógica,
tanto na chegada ao campo como diariamente e da seguinte forma: ao acordar e ao final do dia
NOTA: As instalações do nosso Campo de férias são de ar livre, contando únicamente com 2 espaços fechados
sendo as regras de utilização dos mesmos as seguintes:

REFEITÓRIO:
01 – As entradas no refeitório serão feitas como já era norma sendo 1 participante de cada vez
e servido individualmente pelos responsáveis.
02 – Existe um espaço no refeitório composto por lavatório, equipado com dispensador de sabão líquido e anti-bacteriano
para lavagem de mãos bem como, um dispensador de toalhas de papel;
03 – Dependendo do número de participantes, as refeições poderão ser servidas na esplanada ao ar livre e da seguinte forma:
Metade do grupo (Mais novos) no refeitório e a outra metade (Mais velhos) na esplanada.
NOTA: Recomendações a considerar mediante evolução da situação epidemiológica

QUARTOS:
01 - Retirámos duas camas de cada quarto, ficando os beliches espaçados (1,5 a 2 mts), conforme demonstrado nas fotos.
02 – Cada quarto conta com um Animador responsável e o máximo de 7 participantes.
03 – Só se fará uso dos quartos para dormir bem como em horários de higiene programada.
04 – Existirá 1 quarto reservado para quarentena se tal for necessário.
05 – Cada quarto tem casa de banho privativa e está equipada com dispensadores de sabão líquido e anti-bacteriano
para lavagem de mãos.
06 – Cada participante deverá trazer almofada com fronha, Saco Cama e toalhas de banho e rosto para uso pessoal.

NOTA: Os nossos espaços fechados serão higienizados e desinfetados quinzenalmente pelos
Bombeiros Voluntários de Vendas Novas com CANHÃO DE OZONO PARA DESCONTAMINAÇÃO
PISCINA:
Devido ao seu maior poder de desinfecção, a piscina deixará de ter a sua água tratada a sal e voltará a ser
desinfectada com cloro e níveis de ph indicados.
Em resumo, os campos de férias serão possivelmente a opção mais segura e importante para os seus filhos
no período pós-pandemia e, que irão conferir toda a tranquilidade necessária.

ACTIVIDADES:
01 – As nossas atividades realizam-se na sua totalidade, em espaços ao ar livre e no interior do Campo de Férias;
02 – Organizámos as nossas atividades para que exista um mínimo de contacto físico possível;
03 - Cada participante deve ser portador de um Kit, constituído por máscaras e luvas para utilizar no decorrer das atividades;
04 – Cada Animador de grupo, é portador de 01 frasco de solução antisséptica de base alcoólica, para utilizar, sempre que necessário;
05 - Asseguramos, sempre que possível, que as crianças/jovens não partilham objetos ou que os mesmos sejam devidamente
desinfetados entre utilizações;
06 - Para pessoas com idade superior a 10 anos, deve ser garantida a utilização de máscara nos locais fechados;
07 - Os participantes serão sempre e preferencialmente organizados em grupos que manterão a sua composição e organização
ao longo de todo o período que permanecem no campo de férias.
08 - Aumentar sempre que possível o número de animadores por turno;
09 - Deve(m), sempre que possível, permanecer o(s) mesmo(s) animador(es) por cada grupo de crianças/jovens;
10 - Garantir o distanciamento físico (1,5-2m), reduzindo, sempre que necessário, o número de crianças/jovens
na realização das atividades lúdico-pedagógicas, sem comprometer o seu funcionamento;
11 - O número de crianças/Jovens por cada grupo em atividade será entre 4 e 7 crianças/Jovens, sendo acompanhados de 1 Animador.
ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO:
01 - Perante a identificação de um caso suspeito, este será encaminhado para a área de isolamento,
pelos circuitos definidos no Plano de Contingência.
02 - Os encarregados de educação do caso suspeito serão de imediato contactados e aconselhados a contactar
o SNS 24 (808 24 24 24), o que também será feito pela própria entidade.
03 - Todos os encarregados de educação serão informados em caso de existência de um caso suspeito nos Campos de Férias.
04 - A Autoridade de Saúde Local será imediatamente informada do caso suspeito, bem como dos seus contactos,
de forma a facilitar a aplicação de medidas de Saúde Pública aos contactos próximos.
Para o efeito os Campos de Férias do Castor, mantêm atualizados os contactos das Autoridades de Saúde
territorialmente competentes.
05 - Reforçar-se a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da área de isolamento,
nos termos da Orientação 014/2020 da DGS.
06 - Os resíduos produzidos pelo caso suspeito serão acondicionados em duplo saco de plástico e resistentes,
fechados com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser colocados
em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos).

Higienização e desinfeção com canhão de ozono
Procedimento de desinfeção dos espaços fechados do Campo de Férias do Castor.
O procedimento é realizado quinzenalmente pelos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas, ao abrigo da parceria existente entre
as duas entidades.

Estratificação do Risco para o Planeamento de Atividades em Campos de Férias
As questões que se apresentam de seguida permitem aos responsáveis dos Campos de Férias do Castor, rever aspetos específicos da
pratica das diferentes atividades e das instalações, em relação ao risco de transmissão de doença COVI-19 nos Campos de Férias.
A avaliação de risco será revista regularmente e atualizada nas diferentes fases de operacionalização, sobretudo dada a natureza
de evolução rápida da situação epidimeológica.
As orientação técnicas mais recentes da OMS , da DGS e do IPDJ, devem ser seguidas e ajustarem-se às condições regionais e locais.

AVALIAÇÃO DE RISCO
Fatores de risco para transmissão de
COVID-19 específicos para atividades

SIM (1) / NÃO (0)

PONTUAÇÃO

O Campo de Férias localiza-se em zona
de transmissão ativa do vírus SARS-CoV2 (vírus da doença COVID-19)?

0

0

As atividades , mesmo que individual,
implica o uso de equipamentos (ou
instalações) partilhados?

1

1

A atividade envolve elevado número de
participantes (Crianças e Animadores)

0

0

As atividades a realizar envolvem
proximidade e/ ou contacto

0

0

A modalidade ou as atividades são de
equipa?

0

0

As atividades realizam-se em recinto
fechado?

0

0

Total COVID-19 risk score

NOTA: Recomendações a considerar mediante evolução da situação epidemiológica

1

Estratificação do Risco para o Planeamento de Atividades em Campos de Férias
Modelo de Estratificação de Risco para Planeamento de Atividades em Campos de Férias do Instituto Português do Desporto e da
Juventude e da DGS em que nos apoiamos para que a realização das nossas atividades se encontrem no nível verde

