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- Plano de Férias -  

- Férias Inclusivas para a Comunidade Algarvia -  

- Verão 2020 -  

- Associação Teia D’Impulsos -  

 

Contextualização 

O projeto FICA – Férias Inclusivas para a Comunidade Algarvia, da Associação Teia D’Impulsos, 

surgiu em julho de 2018. Este projeto procura prestar um serviço de qualidade promovendo 

autonomia, inclusão social, qualidade de vida e bem-estar a todos os participantes, 

nomeadamente a crianças e jovens em desvantagens e/ou incapacidade, em articulação ativa 

com as famílias.  

Este programa, para além de valor lúdico, desportivo e cultural, tem como objetivo principal um 

carácter social e pedagógico e pretende preencher uma lacuna de organização e resposta social 

que se verifica na falta da conceção de programas de férias especializados para crianças e jovens 

com necessidades especiais. 

No final de 2019 foi detetada uma infeção viral por SARS-CoV2 (COVID-19) causadora de 

Pneumonia, com origem em Wuhan na China. Rapidamente ocorreu uma disseminação mundial, 

tendo a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificado a Infeção por SARS-CoV2 (COVID-19) 

como Pandemia a 11 de março de 2020. A 2 de Março de 2020 Portugal teve os primeiros casos 

confirmados, que rapidamente se disseminaram e levou ao decreto de Estado de Emergência 

em todo o país a 18 de março de 2020. 

Neste contexto, a Direção da Associação Teia D’Impulsos (TDI) tomou a decisão de suspender as 

férias do FICA Páscoa que se iriam realizar de 30 de março a 9 de abril de 2020, cumprindo a 

legislação decorrente do Estado de Emergência nacional.  

Após o final o Estado de Emergência, e de acordo com as recomendações emitidas pela Direção 

Geral de Saúde (DGS), a Associação TDI pretende inicial no dia 29 de junho às férias de Verão 

FICA tendo por base às seguintes alterações e normas.  
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1. Como será o Campo de Férias – FICA  

O FICA – Verão de 2020, será ajustado às medidas de contingência impostas, de modo a 

prevenir a propagação do COVID-19, dessa forma pretende-se tomar as seguintes medidas:  

● Diminuição do grupo - Por semana poderão participar 6 a 7 crianças / jovens, 

dependendo do grau de deficiência e dos recursos humanos disponíveis; 

● Durante a semana não existirá rotatividade de monitores, nem de participantes;   

● Cada criança / jovens terá alocado a si um monitor que garantirá todas as questões de 

higienização e segurança;  

● Diminuição do horário de funcionamento do Campo de Férias. O funcionamento será 

das 9:00 às 13:00;  

● Será realizada uma formação para todos os monitores antes do início do FICA sobre as 

medidas gerais de prevenção da transmissão de infeção de COVID-19, bem como 

relativamente ao plano de contingência;  

● Antes do início do período de férias será fornecido aos monitores em formato de papel 

o Plano de Contingência e às medidas de prevenção e controlo da transmissão de 

COVID-19, bem como as suas funções. Os monitores terão de assinar um termo de como 

se responsabilizam a cumprir todas as medidas implementadas;  

● Aquando a inscrição será disponibilizada toda a informação sobre o funcionamento do 

FICA aos encarregados de educação. Para além disso, será facultado o Plano de 

Contingência e às medidas de prevenção e controlo da transmissão de COVID-19. Os 

Encarregados de Educação terão de assinar um termo de como se responsabilizam a 

cumprir todas as medidas implementadas, bem como a autorização para a medição de 

temperatura.   

 

2. Instalações e Espaços de Atividades  

● O FICA irá realizar-se na Escola Engenheiro Nuno Mergulhão, em Portimão; 

● A Escola Engenheiro Nuno Mergulhão, garante os espaços necessário: Sala de 

atividades, Sala de Apoio, Casas de banho e espaço exterior; 

● A Escola Engenheiro Nuno Mergulhão garante à existência uma sala de contingência que 

será utilizada caso exista algum caso suspeito;  
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● As atividades serão realizadas maioritariamente e preferencialmente no espaço exterior 

da escola. Para que isso seja possível serão colocados no espaço exterior toldos para 

que haja sombra e baias para delimitar o espaço;  

● Todos os espaços que possam ser utilizados durante a realização do campo de férias vão 

ter a disposição dispensadores de solução à base de álcool para a desinfeção das mãos.   

 

3. Higienização das instalações e do material utilizado durante as atividades  

● Todo o espaço e objetos serão higienizado, incluindo brinquedos, puxadores e outros 

materiais, três vezes ao dia (antes da chegada das crianças e jovens, a meio da manhã e 

após a saída de todas as crianças e jovens);   

● O material utilizado durante as atividades será higienizado diariamente, após a sua 

utilização;  

● Cada criança / jovem irá ter a disposição o seu material para a realização das atividades, 

para que não hajam trocas de materiais;  

● Cada criança / jovem irá ter a sua disposição uma mesa para desenvolver as atividades, 

caso seja necessário;  

● É proibido trazer objetos e brinquedos de casa.  

 

4. Realização de atividades  

● Todas as atividades serão realizadas, preferencialmente, em espaços abertos (espaço 

exterior da escola);  

● As atividades serão adaptadas para que possam ser realizadas sem contacto físico;  

● Não se prevê a realização de atividades em outros espaços como acontecia nas férias 

anteriores (exemplo: praia, piscina, quinta pedagógica);  

● É possível a realização de atividades por parte de voluntário cumprindo o Plano de 

Contingência;  

 

 

5. Refeições  

● Este ano não haverá almoço, será apenas realizado o lanche da manhã, assegurado 

pelos pais;  

● O lanche será realizado sempre no espaço exterior;  
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● Se por algum motivo não for possível realizar o lanche no exterior, o grupo será dividido 

pelas duas salas existentes;  

● Antes do lanche, terá de ser garantindo que as crianças e jovens lavam bem as mãos, 

sendo ajudadas, sempre que necessário.  

 

6. Chegadas e Saídas  

6.1 Chegadas  

● O transporte será garantido pelo Encarregado de Educação;   

● A receção da criança / jovem será entre às 9:00 e às 9:30. Caso exista alguma 

necessidade de ir deixar o participante depois da hora definida deverá avisar 

atempadamente o técnico responsável;  

● O espaço para receção das crianças / jovens estará devidamente identificado;  

● À chegada as crianças / jovens serão recebidas individualmente pelo técnico 

responsável, posteriormente serão encaminhadas para o monitor responsável pela 

criança de forma a proceder a higienização das mãos;  

● À chegada será medida a temperatura corporal dos monitores e de todos os 

participantes, com um termómetro digital de infravermelhos;  

● Caso a criança ou jovem apresente algum sintoma (febre, tosse, dores musculares, dores 

de cabeça, fraqueza ou dificuldade respiratória) não poderá ficar no Campo de Férias. O 

mesmo se aplica para técnicos e monitores; 

● Caso a criança / jovem utilize cadeira-de-rodas, a mesma terá de ser desinfetada a 

chegada pelo monitor alocado à criança/jovem;  

● Quando vai deixar o participante, o encarregado de educação tem de utilizar 

obrigatoriamente máscara;  

● O técnico que irá receber a crianças / jovem tem de utilizar obrigatoriamente máscara 

e desinfetar as mãos a cada chegada;   

● As lancheiras serão todas desinfetadas à chegada, aconselha-se o uso de lancheiras de 

fácil desinfeção;  

● As crianças e jovens devem ter uns sapatos na Escola para que possam trocar a chegada;  

● Relativamente às mudas de roupa, fraldas ou outros objetos que sejam essenciais para 

o bem-estar das crianças e jovens, devem ser trazidos no início da semana;  
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● Caso venham alguém do exterior realizar alguma atividade terá de ser medida a 

temperatura, é obrigatória a utilização de máscara e desinfeção das mãos.  

 

6.2 Saídas  

● O transporte será garantido pelo Encarregado de Educação; 

● A recolha da criança / jovem será entre as 12:30 e às 13:00. Caso exista alguma 

necessidade de ir buscar o participante antes da hora definida deverá avisar 

atempadamente o técnico responsável;  

● O espaço para recolha das crianças / jovens estará devidamente identificado; 

● À saída as crianças / jovens serão entregues individualmente ao encarregado de 

educação pelo técnico responsável;   

● À saída será medida a temperatura corporal dos monitores e de todos os participantes, 

com um termómetro digital de infravermelhos;  

● O encarregado de educação tem de utilizar obrigatoriamente máscara quando vai 

buscar a criança / jovem;   

● O técnico que irá entregar a crianças / jovem tem de utilizar obrigatoriamente máscara 

e desinfetar as mãos entre a recolha de cada criança.  

 

 

7. Utilização de equipamento de proteção individual  

● Será obrigatório o uso de máscara por parte dos monitores;  

● No espaço exterior, os participantes do campo de férias ficam dispensados de utilização 

de máscara. mediante a apresentação de Atestado Médico de Incapacidade Multiusos 

ou declaração médica, no caso de se tratar uma criança ou jovem com deficiência 

cognitiva, do desenvolvimento e perturbações psíquicas ou de declaração médica que 

ateste que a condição clínica não se coaduna com o uso de máscara ou viseira (Decreto 

Lei – n.º 10-A/2020, de 13 de março, com a alteração introduzida ao artigo 13.º B, n.º 6, 

pelo Decreto – Lei n.º 24-A/2020, de 29 de maio); 

● Em espaço interior, os participantes de campo de férias terão de utilizar máscara ou 

viseira, exceto em crianças ou jovens que não tolerem a utilização de máscara.  

● A Associação TDI será responsável por garantir o equipamento de proteção individual 

(máscara e gel desinfetante) para técnicos, monitores, participantes e voluntários.  
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8. Atuação perante um caso suspeito  

● Perante a identificação de um caso suspeito, este deve ser encaminhado para a sala de 

isolamento;  

● O encarregado de educação é informado imediatamente para levarem a criança/jovem. 

O encarregado de educação será aconselhado a contactar o SNS 24 (808 24 24 24), o 

que também poderá ser feito pela própria entidade;  

● Caso à chegada a criança ou jovem apresente algum sintoma suspeito não poderá 

participar nas atividades, tendo de ser levada de imediato pelo encarregado de 

educação.  

● Os restantes encarregados de educação serão informados da existência de um caso 

suspeito;  

● A limpeza e desinfeção de superfícies mais utilizadas será reforçada, bem como, a sala 

de isolamento.  

 

 


