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Medidas de contingência COVID 19 em Campos de Férias PND: Requisitos de entrada 

  
 Em cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde, e tendo presente o Plano de 
Contingência implementado nesta associação e IPSS e Procedimentos de proteção Covid-19 para campos de 
férias (para leitura deste documento por favor efetue pedido para info@projectonovasdescobertas.org), 
informa-se acerca das principais medidas adotadas para recebermos as vossas crianças em segurança e 
equilíbrio:   
 

a) Reduzimos a lotação dos campos de férias para 50%| Um animador para cada 4 crianças 
b) Existência de requisitos obrigatórios na entrada em campos de férias: “KIT CRIANÇA SEGURA” 
c) Obrigatoriedade de procedimentos pessoais a todos os participantes e staff em campos de férias de 

Higienização das mãos, Etiqueta respiratória, Conduta social e Medição da temperatura corporal  
d) Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (máscaras, luvas) em espaços fechados. 
e) Higienização| desinfeção periódica dos espaços| materiais (várias vezes ao dia com equipas 

especificas) 
f) Utilização de roupas exclusivas para estar no campo de férias (não saem do recinto por parte dos 

animadores e staff) 
g) Abertura de portas e janelas constante e arejamento dos espaços fechados 
h) Dinâmicas, jogos e atividades quase por exclusivo ao ar livre, com diminuída possibilidade de toque 

ou interação física – manifestações de afetos e interação da brincadeira criativamente à distância. 
i) Refeições sempre que possível ao ar livre e com medidas de distanciamento. Lavagem em todas as 

refeições da loiça em máquina a 80 graus no mínimo.  
j) A comunicação com os pais sempre que possível através dos meios digitais, impossibilidade de 

visitas. 
 

*** 
 

 Requisitos de entrada em campos de férias PND 2021: 
 No ato de entrada em campos de férias o participante tem de trazer obrigatoriamente: 
 

a) kit pessoal “Criança Segura” (contido em saco de pano com o seu nome) com o seguinte conteúdo:  
1. Máscaras recicláveis (pelo menos 15); 
2. Máscaras reutilizáveis (pelo menos duas, marcadas com o nome); 
3. Garrafa pessoal indicada com o nome de solução de álcool de 70%, ou álcool gel; 

 
b) Uma declaração em honra própria do encarregado de educação em como nos últimos 15 dias o 

participante não apresentou sintomas de febre, constipação ou outros suspeitos de Covid 19. 
 

 ALOJAMENTO| TENDA: 

 Para o seu educando ficar AINDA MAIS protegido DEVERÁ trazer TENDA PRÓPRIA, ou se vem com 

amigo de confiança, trazerem uma tenda para os dois. Não será possível ficar mais que duas crianças por 

tenda (sendo familiares ou da confiança da família), o praticado será uma criança por tenda. 
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