
Informações para Encarregados de Educação sobre 

o Campo de Férias do Cadaval para o Verão de 2021

Tendo em conta o ano atípico em que nos encontramos informamos de que 

deixámos disponível no nosso site: www.tempodeaventura.pt um conjunto 

de informação adicional sobre as questões de segurança e prevenção,

• Como Guia de Boas Práticas e selo ”Clean & Safe” da tutela do 

Turismo de Portugal

• Plano de Contingência do Tempo de Aventura no Combate ao 

Covid-19

• Guia de Indicações do Instituto Português da Juventude

Para além das habituais informações sobre  Regulamento Interno

O Que Levar para o Campo de Férias?

O usual e necessário à duração do turno acrescido do novo Kit de 

Prevenção:

Vestuário: Roupa prática e desportiva em quantidade QB; Calçado 

confortável (e meias); boné ou chapéu; Toalhas de banho e praia/piscina; 

Fato de banho; Um agasalho e calças

Higiene pessoal: Produtos de Higiene/banho; Chinelos para uso de piscina 

e balneários; Tampões para os ouvidos – piscina (se necessário); Protetor 

solar 

Outros Objetos; Um impermeável; Saco Cama (obrigatório)

Lanterna para jogos noturnos; Garrafa ou Cantil individual para água 

devidamente identificado  e de uso permanente nas atividades  

(obrigatório); Protetor solar (obrigatório)

Kit de Segurança de 

Proteção Covid-19 (semana)

Máscaras de proteção certificadas, descartáveis (cerca de 20); Solução 

antisséptica de base alcoólica pessoal; Sacos plásticos para embalar a 

roupa usada (em suficiência); Bolsa de cintura (para transporte individual 

destes consumíveis); Bolsa plástica individual para guardar máscara ; 

Bolsa plástica para Telemóvel/equipamentos eletrónicos (se o tiver) com 

a identificação do participante.

Proibido trazer objetos cortantes, bebidas alcoólicas e estupefacientes, 

ou outras substâncias ou objetos que coloquem em perigo os 

participantes.

Caso esteja a ser medicado, deverá ser comunicada à equipa do Campo de 

Férias para que seja analisada a situação e deve entregar declaração 

medica descritiva da administração da mesma.

Todos os objetos pessoais e valores são da total responsabilidade dos 

participantes e respetivos encarregados de educação, sendo que o Tempo 

de Aventura não se responsabiliza por perdas e danos dos mesmos.

Contactos, telefonemas e Telemóveis:

Este ano e de acordo com as medidas de prevenção, os telemóveis serão 

recolhidos pelos monitores e serão apenas entregues nos horários das 

comunicações a serem cumpridos por participantes e Encarregados de 

Educação:

• Almoço…………………………………………entre as 13H00 e 14H30

• Jantar ………………………………………..entre as 19H00 e 20H30

Os Telefones para contacto disponíveis são:

262 744 050;   93 230 891 8  e ainda   93 230 89 27  

Email: cadaval@tempodeaventura.pt

Como Chegar?

As Chegadas no 1º dia ao Campo de Férias  e as Partidas do ultimo dia 

serão da total responsabilidade dos  Encarregados de Educação de todos 

os Participantes.

Coordenadas GPS  

Latitude: 39°15'4.06"N Longitude: 9° 3'18.98"W

Localização em aplicações de GPS no Telemóveis poderão encontrar 

através de: Tempo de Aventura Cadaval

A Morada para correios é: CAMPO DE FÉRIAS DO CADAVAL - APARTADO 

029 , EC CADAVAL, 2554 - 909 CADAVAL 

Horários:

Os participantes deverão entrar no primeiro dia entre as 16H00 e as 

18H00 e a saída no último dia de turno será realizada entre as 10H30 

e as 12H30. 

Nota especial: Este ano, tal como previsto no Plano de Contingência, e 

seguindo as orientações do IPDJ, as entradas serão controladas em 

número de veículos e a saída na mesma forma. Deverá ser apenas um dos 

encarregados de educação a entregar/recolher o participante e deverá 

fazer-se acompanhar da sua identificação e do seu educando.

Por este mesmo motivo poderão haver alguns constrangimentos: Nos 

turnos de duas semanas a visita pode proporcionar ver o educando e este 

poder sair com os seus pais, mas não será possível haver permanência 

das famílias no Campo de Férias visando as questões de concentração de 

pessoas.

Outras Situações:

Não deverá trazer objetos de valor como fios, anéis, jogos ou 

equipamentos multimédia, etc. para o Campo de férias.
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