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INFORMAÇÕES GERAIS 

RECEÇÃO AOS PARTICIPANTES 

O transporte para o Campo de Férias deverá ser feito pelo encarregado de educação na sua 

viatura, tanto na chegada ao Castor como no regresso a casa. 

Não haverá lugar a visitas às instalações visto as mesmas já estarem preparadas (limpas e 

higienizadas), para receber os participantes do respetivo turno. 

A receção aos participantes é feita de forma controlada à entrada do campo de férias pela 

equipa pedagógica e será marcada com intervalos de 10 minutos entre si. 

O regresso a casa será feito no ultimo dia do turno a partir das 11:00Hs. 

LISTA DE MATERIAL 
Esta listagem destina-se a ajudar os participantes a organizarem a sua bagagem. 
 
a) Material de Higiene pessoal;  

b) Toalhas para higiene pessoal e Toalha para piscina;  

c) Roupa interior (QB);  

d) Roupa de uso exterior (Calças, Calções, T-shirts e uma Sweatshirt) - (QB) 

e) Agasalho;  

f) Blusão impermeável;  

g) Ténis, calçado confortável e chinelos;  

h) Fato de banho;  

i) Boné de sol; 

j) Protetor solar; 

k) Touca para piscina 

l) Óculos de piscina 

m) Saco-cama;  

n) Almofada e fronha; 

o) Lanterna;  

p) Repelente de insectos; 

q) Um Kit com máscaras de proteção; 

r) Cantil ou garrafa térmica. 

… E MUITA ALEGRIA!!! 
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CONSELHOS PRÁTICOS 

 

Marcar as roupas dos mais pequenos com as iniciais do nome da criança.  

Não levar roupas caras nem objectos de valor. 

 

DOCUMENTAÇÃO A ENTREGAR NA RECEÇÃO 

 

Deverão entregar um envelope com o nome do participante. 

Nesse envelope deverão colocar:  

a) Cartão de cidadão do participante; 

b) Caso o participante esteja medicado por algum motivo, coloque essa 
informação no envelope com a posologia que esteja a ser ministrada; 

c) Colocar a importância que desejarem para os pequenos gastos que o seu filho 
possa fazer no Bar (Tipo Escolar) que existe no Campo de Férias. 

 

CONTACTOS 
 

Os participantes que tragam telemovel, entregarão o mesmo na secretaria e poderão 
telefonar para os pais ou receber telefonemas nas horas livres que se indicam.  

 

a) Depois do almoço (das 14:00 ás 14:45); 

b) Depois do jantar (das 20:45 ás 21:20). 

 

NOTA: Caso o participante não tenha telemóvel, poderá no mesmo horário, contatar 

através do telefone fixo do campo – 265 420 784  

ou para o telemóvel do campo – 926 101 714  

Tenha em conta que se não for imediatamente atendido será por estar outro 

participante ao telefone. 


