
IL Verão 2020 I CAF/AAAF 

 

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) é a entidade pública que regula, em 
Portugal, o exercício da atividade de organização de campos de férias. 

  

Tendo em conta a pandemia e atendendo aos impactos conhecidos, o IPDJ desenvolveu, com o 
aval da Direção-Geral da Saúde (DGS), um documento de apoio com orientações de 
funcionamento por forma a minimizar o contágio e a propagação do coronavírus. 

 

As regras a aplicar na Interrupção Letiva da CAF/AAAF foram redigidas com base no documento 
do IPDJ supramencionado bem como no decreto-lei nº 24/A 2020, que regula a reabertura dos 
estabelecimentos de ensino durante as férias de Verão. 

 

Datas 

29/junho a 31/agosto 

*O estabelecimento de ensino de referência  durante o mês de agosto está dependente do 

número de inscritos. Logo que possível serão informados. 

 

Horário 

Tendo em conta as Orientações para Reabertura do Pré Escolar e considerando a situação em 

que vivemos e a especificidade de cada contexto decorreu uma adequação e flexibilidade na 

organização diária de rotinas e espaços da CAF/AAAF, pelo que o horário de funcionamento da 

CAF/AAAF foi reajustado para 09:00-18:00, de forma a que sejam cumpridos todos os 

procedimentos e higiene e segurança adequados e necessários a um bom funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino. 

 

Preçário 

Neste período de Interrupção Letiva, será cobrado o valor máximo da mensalidade 

correspondente ao horário completo (período de pandemia: 9h-18h), sendo acrescido a diária 

correspondente ao escalão ASE do aluno: 

 Valor das Diárias: Escalão A 1,00€; Escalão B 2,00€; Escalão C 3,00€. 

 Valor das Diárias (agosto): Escalão A 1,50€; Escalão B 3,00€; Escalão C 4,50€. 

A faturação é realizada de acordo com o número de dias inscritos e não pela sua presença, pelo 

que caso a criança falte nos dias marcados, estes não serão cobrados apenas mediante 

apresentação de Justificação Médica/Atestado Médico. 

Caso existam mensalidades em atraso, as mesmas terão que ser liquidadas até à data de 

inscrição na interrupção letiva, sob pena de não ser aceite a inscrição do aluno. 

A marcação das Refeições Escolares Saudáveis (almoço e/ou lanche) durante a Interrupção 

Letiva é da responsabilidade dos encarregados de educação. 
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Para mais informações, Pais/EE devem consultar as normas de funcionamento CAF/AAAF, 

disponíveis na plataforma Siga/Edubox e em www.jf-benfica.pt . 

 

Normas de funcionamento: 

A Covid-19 foi considerada uma Pandemia a 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de 

Saúde. Em Portugal, as medidas de Saúde Pública têm sido implementadas de acordo com as 

várias fases de preparação e resposta a situações pandémicas, por forma a diminuir 

progressivamente a transmissão do vírus, prestar os cuidados de saúde adequados a todos os 

doentes e proteger a Saúde Pública. 

O sucesso das medidas de Saúde Pública depende da colaboração de todos os cidadãos, das 

instituições e organizações, e da sociedade em geral. Neste sentido, apelamos a todos os pais/EE 

que tomem as medidas de prevenção e de mitigação do vírus em contexto familiar/social. 

 

Medidas de Prevenção e Controlo: 

Iremos garantir as condições necessárias para adotar as medidas preventivas recomendadas, 

designadamente: 

 

1. Distanciamento físico; 

2. Etiqueta Respiratória; 

3. Higienização de mãos; 

4. Higiene ambiental, como a limpeza e desinfeção; 

5. Redução de riscos no atendimento ao público (por exemplo: encarregados de 

educação); 

6. Particularidades adaptáveis ao contexto da área de atuação em cada CAF/AAAF, 

nomeadamente: 

- Adaptação das atividades lúdico-pedagógicas; 

- Adaptação das atividades desportivas; 

 

Condições Gerais 

1. Definir um Plano de Contingência de Resposta para a doença COVID-19; 

2. Disponibilizar solução antisséptica de base alcoólica nos espaços onde se realizam as 

atividades; 

3. Afixar cartazes ou folhetos informativos nas instalações, promovendo boas práticas e as 

orientações da DGS; 

4. Assegurar a higienização regular dos espaços e a limpeza das superfícies de utilização 

comum várias vezes ao dia e de acordo com a orientação nº014/2020 da DGS; 

5. Privilegiar a utilização e toalhetes de papel nas instalações sanitárias, balneários e 

refeitórios; 

6. Garantir, sempre que possível, uma lotação máxima de participantes não superior ao 

legalmente estabelecido; 

7. Sempre que possível, os participantes devem ser preferencialmente organizados em 

grupos e manter esta organização ao longo de todo o período de Interrupção Letiva. 

http://www.jf-benfica.pt/
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Estes devem ter, na medida do possível, os mesmos animadores, horários, atividades e 

refeições organizadas de forma a evitar o contacto com outros grupos. 

 

Condições Específicas 

1. As crianças deverão ser entregues nos locais das atividades até às 9.30h; 

2. As crianças deverão ser entregues à porta do estabelecimento escolar, ou de outro local 

previamente designado para o desenvolvimento das atividades, pelo encarregado de 

educação ou por outra pessoa por ele designada; 

3. Cada criança deverá trazer uns sapatos sem atacadores, uma caixa para os mesmos, um 

cantil para a água. Este material deverá estar devidamente identificado com o nome da 

criança;  

4. Não deverão trazer nenhum objeto/brinquedo, nem produtos alimentares, para além 

dos acima referidos.  

5. Diariamente, deverão vestir roupa prática e limpa.  

6. Os Encarregados de Educação que necessitem de transmitir recados, deverão fazê-lo, 

utilizando preferencialmente o contato telefónico CAF/AAAF. 

7. Os contactos telefónicos dos EE deverão manter-se atualizados. 

 

Deslocações 

1. Assegurar a utilização de transporte individual das crianças/jovens pelos encarregados 

de educação ou pessoa por eles designada, para local onde se inicia e termina atividades 

diárias. 

 

Atividades 

1. Realizar, preferencialmente, as atividades em espaços ao ar livre; 

2. Cada utilizador deverá levar um kit constituído por máscara (crianças a partir dos 10 

anos) e frasco de solução antisséptica de base alcóolica, para utilizar sempre que 

necessário; 

3. Assegurar, sempre que possível, que as crianças não partilham objetos ou que os 

mesmos são devidamente desinfetados entre utilizações 

 

Atuação Perante um Caso Suspeito 

1. Perante a identificação de um caso suspeito, este deve ser encaminhado para a área de 

isolamento, pelos circuitos definidos no Plano de Contingência; 

2. Os encarregados de educação do caso suspeito devem ser de imediato contactados e 

aconselhados a contactar ao SNS 24 (808 24 24 24), o que também poderá ser feito pela 

própria entidade; 

3. Deve 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; 

4. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser 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). 


