INFORMAÇÕES CAMPOS DE FÉRIAS
VERÃO 2021

O presente documento, visa apresentar o programa de férias de verão que a Junta
de Freguesia de Belém tem o prazer de organizar anualmente para beneficio dos seus
fregueses. Neste encontrará resposta a questões relacionadas com as datas e processos
de inscrição, taxas e comparticipações associadas, entre outras igualmente pertinentes.

INFORMAÇÕES CAMPOS DE FÉRIAS
VERÃO 2021

INTRODUÇÃO:

Após o término das atividades de Páscoa, estamos já prontos a abrir as inscrições para as
atividades de Férias de Verão dos vossos educandos.
É um momento de festa e de celebração pelo esforço que eles fizeram ao longo do ano.
Mas é também um momento de aproveitar o tempo livre para realizar atividades
orientadas e de enriquecimento, partilha e muita diversão.
Os Campos de Férias de Verão da Junta de Freguesia de Belém são inclusivos, pelo que
podem aderir participantes que tenham dificuldades motoras ou cognitivas, após
avaliação técnica para a validação da capacidade da Junta de Freguesia em assegurar o
bem-estar e segurança dos mesmos.
Para melhor compreender o funcionamento dos Campos de Férias, é obrigatória e
fundamental a leitura da informação relativa às inscrições, do Protocolo de Contingência,
bem como do regulamento que se encontra disponível no site e secretarias da Junta de
Freguesia. A Leitura dos Pais ou Representantes Legais da Apresentação Geral para os Pais
de Participantes em qualquer turno dos Campos de Férias é também de crucial
importância.
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I - FAIXAS ETÁRIAS ABRANGIDAS:
 PRÉ-ESCOLAR

| com 5 anos (4 anos caso exista vaga);

 INFÂNCIA

|entre os 6 - 12 anos;

II - TURNOS E CALENDARIZAÇÃO:
 TURNO PRÉ- ESCOLAR

Turno A

| 02/08 a 06/08

Turno B

| 09/08 a 13/08

Turno C

| 16/08 a 20/08

Turno D

| 23/08 a 27/08

 TURNOS CRIANÇAS

Turno A

|12/07 a 23/07

Turno B

|26/07 a 06/08

Turno C

|09/08 a 20/08

Turno D

|23/08 a 03/09

 TURNOS JOVENS

Turno A

|28/06 a 09/07

Turno B

|12/07 a 23/07

Turno C

|26/07 a 06/08

Turno D

|09/08 a 20/08

Turno E

|23/08 a 03/09

i. Os Campos de Férias destinam-se aos Fregueses, cujos pais ou representantes legais do
participante estão obrigatoriamente recenseados na freguesia de Belém.
- Caso resida na freguesia de Belém e não esteja recenseado, tem de atualizar o cartão de
cidadão e após receber os códigos, então será freguês de Belém, podendo usufruir desta
qualidade de inscrição.
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- Caso o Representante Legal não seja um dos pais, esta situação terá de ser comprovada
através do documento judicial de entrega da tutela do mesmo;

ii. Cada participante pode frequentar no máximo 4 turnos, não sendo possível fazer mais
do que 2 turnos consecutivos;

iii. É obrigatória a participação na totalidade dos dias úteis do turno (duas semanas).
- Em caso de impossibilidade deste cumprimento, vigorará o artigo 10º dos
Deveres de Pais e Representantes Legais, do II Capítulo do Regulamento
Interno dos Campos de Férias – Junta de Freguesia de Belém, onde se define
que o Representante Legal deve:
“(…) garantir a assiduidade dos seus educandos, justificando a falta, caso não
possa comparecer. A ausência de 3 ou mais dias sem comprovativo médico,
poderá ser penalizado. A penalização será determinada pela Junta de Freguesia,
podendo implicar a não participação num ou mais turnos do ano em curso ou nos
seguintes.”

iv. Após o término do prazo de inscrição (16 de Junho de 2020), os participantes que
cumpram os requisitos do acima exposto (i), serão selecionados pela ordem de
inscrição.
v. No dia 22 de Junho de 2020, a Junta de Freguesia divulgará nas vitrines, site e Facebook,
a lista de selecionados. Tendo os pais e/ou responsáveis legais, a partir desta data 5 dias
úteis para confirmar a participação ou desistência, por correio eletrónico para:


PRÉ-ESCOLAR

ferias.pre@jf-belem.pt



INFÂNCIA

ferias.criancas@jf-belem.pt

- Em caso de desistência após a data anterior, deverá o representante legal
informar desta intenção até no máximo 15 dias antes do início do turno
pretendido.
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III - PROGRAMAS

i. As atividades previstas nos programas dos vários turnos de Campos de Férias de Verão
são planeadas atendendo à idade e interesses dos nossos participantes, prevendo
sempre as componentes de atividade em praia, atividades culturais, desportivas, de
animação e artísticas.

IV – ALIMENTAÇÃO

i. A alimentação é constituída por:
Lanche da manhã
Almoço
Lanche da Tarde

ii. As dietas que fornecemos podem ser:
GERAL

|alimentação saudável e equilibrada, adequada à idade;

DIETA SIMPLES

|em caso de desconforto/alteração gastrointestinal;

DIETA VEGETARIANA
DIETA CELÍACA

|sem glúten;

DIETA INTOLERÂNCIA À LACTOSE

- Em caso de necessidade de outra dieta ESPECIFICA com prescrição médica, procedemos
à averiguação da capacidade de a empresa de catering por nós contratada fornecer a
mesma. Para tal, o representante legal terá de enviar, no ato de inscrição um e-mail para
ferias@jf-belem.pt com o assunto: dieta especifica anexando a prescrição médica;

- Não é possível assegurar dieta PASTOSA, pelo que os participantes que necessitem desta
dieta, terão de assegurar a confeção e fornecimento das mesmas.

iii. A alteração da dieta selecionada aquando da inscrição requer a apresentação de uma
declaração médica.
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iv. Não é permitido nem necessário que os participantes tragam alimentos para os campos
de férias de verão. Exceto nas situações, em que a empresa de catering não tem
capacidade de confecionar a dieta do participante, e esta situação está prévia e
devidamente justificada e acordada com a equipa técnica.
v. As crianças deverão trazer diariamente os seus talheres de casa e o cantil oferecido pela
Junta de Freguesia com água devidamente identificados.

V - LOCAIS E HORÁRIOS DE ENTREGA E RECOLHA

No ato de inscrição o representante legal deve identificar o local onde pretende que os
participantes a seu cargo iniciem e terminem o dia de campo de férias, este ano de 2020
apenas existirá um local de entrada e saída.
- Na Infância o Todos os dias de cada turno o local de entrega e recolha é o Jardim Vasco

da Gama.
- O horário de chegada do campo de férias pode ser condicionado pelo trânsito ou atraso
nas atividades programadas.

VI – PREÇÁRIO

O preçário considera custos por turno (9 ou 10 dias uteis consecutivos);
O cálculo é feito de acordo com o Escalão Segurança Social;
Ao preço é aplicado um desconto por fraternidade (por cada irmão que frequente o programa
de férias de verão em simultâneo);
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1 Participante
2 Participantes
3 Participantes
4 Participantes
5+ Participantes

DESCONTO DE
IRMÃOS

1º
ESCALÃO

2º
ESCALÃO

3º
ESCALÃO

4º
ESCALÃO

5º ESCALÃO/
SEM
DOCUMENTOS

20%
30%
40%
50%

2,00 €
3,20 €
4,20 €
4,80 €
5,00 €

6,00 €
9,60 €
12,60 €
14,40 €
15,00 €

12,00 €
19,20 €
25,20 €
28,80 €
30,00 €

20,00 €
32,00 €
42,00 €
48,00 €
50,00 €

30,00 €
48,00 €
63,00 €
72,00 €
75,00 €

NOTA: Para poder aceder ao desconto por escalão terá de apresentar o comprovativo de
escalão da segurança social, sem qual será taxado ao valor “5º Escalão/sem documentos”

Os participantes com necessidades especiais que não sejam da freguesia, após a
entrevista, poderão beneficiar de um valor igual ao indicado para fregueses;
 O custo por turno inclui nos Campos de Férias do Pré-escolar e Crianças:
i. Atividades diárias;
ii. Seguro;
iii. Alimentação;
iv. Protetor solar;
v. Kit de Material;
vi. Transportes;
 O custo por turno inclui nos Campos de Férias de Jovens:
i. As atividades diárias;
ii. Seguro;
iii. Alimentação;
iv. Protetor solar;
v. Kit de Material;
vi. Transporte (apenas bilhetes CP, e autocarro nos turnos B e C)

Os participantes dos Campos de Férias de Verão da Junta de Freguesia de Belém recebem
um kit de identificação que é de utilização obrigatória.
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1º TURNO A FREQUENTAR
REUNIÃO DE REPRESENTANTES LEGAIS

PRÉ-ESCOLAR

2 T-shirts
1 Pulseira
1 Boné

CRIANÇAS

2 T-shirts
1 Pulseira
1 Boné
1 Mochila

A CADA INICIO DE TURNO

1 t-shirts

1 t-shirts

*Em caso de necessidade por desgaste do material que, apesar de bem utilizado
inviabilize a função de identificação, a equipa de coordenação avalia a atribuição de
novos materiais. Não são contempladas as situações em que o desgaste do material se
deve à má utilização do mesmo ou desleixo do usuário. Nesta situação a substituição
além de obrigatória acarreta um custo adicional, como está explicito no seguinte quadro:



MOCHILAS

PULSEIRAS

T-SHIRTS

SACOS

BONÉS

5,00 €

0,50 €

5,00 €

2,50 €

2,50 €

O pedido de material é feito junto dos monitores dos participantes e o pagamento é
realizado numa das secretarias da Junta de Freguesia de Belém.
Horário de funcionamento: 9h30 às 13h00 e das 14h30 às 18h00 na Sede e Delegação da Junta de
Freguesia de Belém.



O pagamento dos Campos de Férias só pode ser efetuado após a confirmação de
existência de vaga, pelos serviços. Pela publicação da lista de selecionados, ou em caso
de seleção posterior, através do e-mail enviado pelos serviços.



O pagamento deve ser efetuado até quinze dias antes do início de cada turno. A
frequência do turno depende do pagamento e confirmação do mesmo. Caso queira
desistir deve fazê-lo tão breve quanto possível, até 15 dias antes do início do turno.



O pagamento é efetuado preferencialmente por transferência bancária, através do
IBAN PT50 0010 0000 1867 5290 10130. Em caso de não existir essa possibilidade de,
deverá dirigir-se a uma das secretarias da Junta de Freguesia para proceder com o
mesmo;
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O pagamento é considerado válido, com a entrega do seu comprovativo na
contabilidade (edifício sede em Belém), ou enviado para os seguintes e-mails:
analuisa.afonso@jf-belem.pt e teresa.silva@jf-belem.pt com a indicação do campo de

férias, nome do(s) participante(s) e turno(s) a que se refere o pagamento.


Caso por algum motivo continue a não poder efetuar o pagamento do(s) turno(s), deve
entrar em contato telefónico com a Junta de Freguesia para marcação com a
Assistente Social, para efeitos de programação do mesmo;



O não pagamento do turno até 15 dias antes do seu início impossibilita a frequência
do mesmo.



Em caso de ser selecionado até uma semana antes do início do turno, tem 2 dias úteis
para efetuar o respetivo pagamento.

VII – NOTAS FINAIS

A confirmação de inscrição é efetuada de forma automática com a seguinte mensagem:

“Obrigado pela sua inscrição no Programa de Férias Infância de Verão
da Junta de Belém. A sua inscrição ficou completa.
No dia 28 de maio, a Junta de Freguesia afixará nos meios de
divulgação próprios (vitrines, site e facebook da Junta) o dos
participantes selecionadas, tendo os Responsáveis Legais 5 dias úteis
para confirmar a participação.
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