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RECEÇÃO E DESPEDIDA
• Na receção do Campo de Férias é medida a temperatura corporal, de monitores/as e
participantes, através de um termómetro digital por infravermelhos;
• Este processo é repetido todos os dias, na receção e na despedida das atividades;
• Participantes e monitores/as, que manifestem qualquer sintoma de doença, não devem deslocar-se
ao Campo de Férias;
• Todos os/as intervenientes serão incentivados/as a adotar procedimentos de etiqueta
respiratória relativos aos atos de tossir, espirrar e assoar;
• Higienização das mãos com sabão ou gel desinfetante à entrada e à saída de espaços, várias vezes ao
dia e sempre que se justifique;
• As crianças/jovens deverão trazer 2 máscaras (cirúrgicas ou sociais/comunitárias), uma colocada
e outra na mochila para trocar durante o dia; recomenda-se a sua utilização a todos/as, sendo
OBRIGATÓRIA para crianças/jovens com idade igual ou superior a 10 anos;
• Obrigatória a utilização de máscaras cirúrgicas ou sociais/comunitárias a visitantes;
• Marcação prévia para o atendimento de encarregados/as de educação.

ATIVIDADES
• Os/as participantes serão organizados/as em grupos sem haver alteração de monitor/a;
• Os horários, atividades e refeições são organizados de forma a evitar contacto entre grupos;
• Os grupos com um máximo de 5 crianças/jovens são orientados por 1 monitor/a;
• Promove-se o distanciamento físico e/ou redução do número de crianças/jovens na realização de
atividades lúdico-pedagógicas;
• Nas deslocações o uso da máscara é obrigatório para as crianças/jovens maiores de 10 anos e
respetivos/as monitores/as;
• Recomenda-se a utilização de máscaras cirúrgicas ou sociais/comunitárias a todos/as os/as
participantes, sendo obrigatório para crianças/jovens com idade igual ou superior a 10 anos e
monitores/as, devendo evitar-se a utilização por um período superior a 4 horas (substituição à hora do
almoço);
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• Preferência por atividades em espaços ao ar livre;
• Adaptação das atividades com jogos e dinâmicas sem contacto físico;
• Limpeza e desinfeção dos espaços utilizados, bem como objetos e superfícies de contacto no
desenvolvimento das atividades.

REFEIÇÕES
• Refeições realizadas por grupos/turnos com distanciamento entre os participantes;
• Higienização dos espaços entre cada turno;
• Higienização das mãos antes e depois das refeições, através da lavagem com sabão;
• Evitar partilha de comida e objetos (pratos, copos, talheres).

NORMAS PLANO DE CONTINGÊNCIA
• Perante a identificação de um caso suspeito, este será encaminhado para a área de isolamento;
• Todos os/as encarregados/as de educação serão informados/as em caso de existência de um caso
suspeito na instituição;
• No 1.º dia de participação no TOK’AMEXER, o/a encarregado/a de educação deverá assinar junto do/a
monitor/a uma declaração, que terá o seguinte teor:

, encarregado/a de educação
de

declara que, se o/a educando/a

apresentar sintomas de doença, no decorrer das atividades, que justifiquem o seu isolamento
profilático, autoriza que seja efetuado o contacto com a linha saúde pública local ou SNS24, caso não
seja possível o contacto telefónico através dos números de emergência indicados, após 3 tentativas de
contacto.
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