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Caro encarregado de Educação,
Como sabe, no que toca à pandemia de COVID-19, todo o cuidado é pouco. Por essa razão, esta edição do campo de 

férias DOUTORECOS não terá uma reunião entre a nossa equipa e os encarregados de educação. Considerámos, 
porém, que algumas informações importantes devem ser-lhe transmitidas, optando-se por este documento.

Na internet, pode encontrar várias informações na página www.doutorecos.pt

Formulário de inscrição · Formas de pagamento · Regulamento · Plano de atividades · Plano pedagógico e de 
animação · Calendário · Normas de saúde e bem estar, face à COVID-19 · Composição da equipa · Ementa dos 
almoços e dos lanches

INFORMAÇÕES ÚTEIS AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO:

www.doutorecos.pt

Entrega diárias das crianças
A entrega aos encarregados de educação será feita no 

Campus Universitário da Penteada, junto ao Tecnopólo. 
Como indicam as normas de segurança os encarregados 
de educação não podem entrar no edifício, os monitores 
trarão as crianças até junto deles, no átrio do Campus da 
Penteada.

As crianças serão entregues no período entre as 18:00 
e as 18:30.

Os encarregados de educação podem recolher a crian-
ça mais cedo, para tal, terão que nos avisar no início das 
actividades diárias. A criança só será entregue aos 
encarregados de educação ou a adultos previamente 
autorizados por eles, conforme o regulamento.

Os encarregados de educação podem entrar com a 
viatura no circuito do Campus Universitário.

Receção diárias das crianças
As crianças serão recebidas, todas as manhãs, na 

Quinta de São Roque, das 8:40 às 9:00, onde decorrem as 
atividades ao ar livre, a partir desse horário.

Os encarregados de educação, que quiserem, podem 
entrar com a sua viatura na Quinta de S. Roque para 
deixar as crianças com os monitores. Existe um peque-
no parque de estacionamento, alertamos para a condu-
ção com a máxima precaução dentro do recinto.



TURMAS
As turmas terão, no máximo 10 crianças, com idade igual ou próxima, não sendo permitida a mudança de grupo, 

por questões de segurança. Cada turma terá 2 monitores exclusivos.

USO DE MÁSCARAS
As crianças até aos 10 anos (faixa etária limite do DOUTORECOS edição 2020) não necessitam de usar máscara, 

conforme as diretivas da Direção-geral da Saúde (DGS). 
Os monitores e responsáveis usarão máscara em recintos fechados, tal como explicado nas normas de segurança 

e exigido pela Direção-geral da Saúde (DGS).

OBJETOS PESSOAIS
É estritamente proibida a presença de objetos pessoais que possam ser partilhados pelas crianças, como por 

exemplo, telemóveis, brinquedos ou livros. Os encarregados de educação devem recolhê-los antes de os entregarem 
aos monitores no início das atividades diárias.

Cada criança pode trazer uma mochila com frasco de solução alcoólica, próprio, máscara, garrafa de água, lenços 
de papel, boné e protetor solar, que não podem ser partilhados com outras crianças. 

DESINFEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO
Os monitores irão desinfetar mãos e sapatos dos Doutorecos no início das atividades, além de as instruírem na 

constante lavagem das mãos.
Todas as superfícies serão desinfetadas antes de cada actividade, para segurança de cada turma.

ALIMENTAÇÃO
Os encarregados de educação devem verificar as ementas e confirmar eventuais alergias ou intolerâncias alimen-

tares dos seus educandos. Devem confirmar com os monitores se deram a informação ao fazerem a inscrição.
Os encarregados de educação devem informar o responsável de cada turma sobre algum eventual problema de 

saúde que deva ser tido em conta, caso seja pertinente.

MEDICAÇÃO
Os colaboradores dos DOUTORECOS apenas administram medicação que os pais comprovem possuir prescrição 

médica. Qualquer outro tipo de medicação fica excluída.

CONTACTOS DOS RESPONSÁVEIS:
· CARLOS DIOGO PEREIRA - 968 396 618 (coordenação)
· ANDREIA NASCIMENTO - 965 710 512 (coordenação pedagógica)

No primeiro dia, os encarregados de educação poderão pedir o contacto móvel dos monitores que estão responsá-
veis pela sua criança.

www.doutorecos.pt


