
Guia dos 
encarregados 
de educação 



O que trazer vestuário e higiene pessoal 

 

• Roupa pratica e desportiva  

• Chinelos para o balneário e praia 

• Calçado confortável e meias  

• Um agasalho   

• Um impermeável  

• Toalhas de banho e praia  

• Fato de banho / bikini 

• Protetor solar 

• Boné ou chapéu  

• Elástico para os óculos de uso permanente  

• Tampões para os ouvidos (caso necessário)  

• Mascaras descartáveis (2/dia) 

• Álcool gel (embalagem portátil) 



Azurara Parque Aventura 

Outras informações:  

Para proteção das crianças/ jovens a dormida será em 

tendas individuais fornecidas pelo parque, com exceção 

dos irmãos que podem dormir na mesma tenda. 

As tendas serão todos os dias desinfetadas e terão um 

colchão plastificado.  

No final de cada semana, o plástico é retirado, o colchão 

desinfetado e não será utilizado durante dois dias, assim 

como a tenda. 

É expressamente proibido trazer tablet, computador ou  

outros equipamentos idênticos, outros objetos  (ex. fios, 

brincos, pulseiras de prata, ouro ou bijuteria).  

Podem trazer telemóvel, mas só terão acesso ao mesmo 

antes do jantar para contacto com os familiares. 

Não nos responsabilizamos pela perda, dano ou furto de 

qualquer material acima mencionado ou outro, bem co-

mo quaisquer pertences (roupa, produtos de higiene, 

calçado….) do participante.   



Não nos responsabilizamos pela perda ou quebra de 

óculos. 

É proibido trazer qualquer tipo de comida, sumos,      

álcool, drogas e tabaco.  Não é permitido fumar. 

Caso sejam apanhados com álcool ou drogas haverá a 

expulsão imediata do campo, não havendo devolução 

do valor pago. 

Não é permitida a visita dos encarregados de educação   

durante a semana de campo, para não destabilizar o 

grupo assim como por prevenção. 
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Duas vezes por dia será medida a temperatura corporal 

a todas as  crianças /jovens e monitores. 

Não será permitido o empréstimo de objetos pessoais,     

vestuário , secadores, cosméticos  entre  outros, entre 

as crianças/jovens do campo de   férias. 

 

Para as crianças que tomam medicação habitualmente, 

a mesma ficará ao encargo do monitor. 

Não é permitido ter medicação nas tendas. 

Caso a criança/ jovem  adoeça  será contactado o          

encarregado de educação, só o mesmo poderá             

autorizar a toma de qualquer medicamento. 

 

 

Azurara Parque Aventura 



Azurara Parque Aventura 

O pagamento é efetuado presencialmente no   parque 

ou por transferência até à 5ª feira anterior ao inicio do 

campo. 

Para quem compra 4 semanas (não inclui sábados e    

domingos), o pagamento é efetuado na  totalidade até à 

5ª feira anterior ao inicio da primeira semana de campo. 

Se a criança /jovem abandonar o campo antes do       

termino não haverá devolução de valor. 

 

O percurso de ida e volta para a praia é feito a pé (cerca 

de 10 minutos) 

 



Internos 

Entrada segunda feira: 8:30h/9h 

Saída sexta feira: 18h/18.30h 

 

Externos 

Entrada: 8:30h/9h 

Saída:  18h/18.30h 

 

Caso precisem de alguma informação durante a 

permanência do seu educando deverão contactar: 

911735237 

Azurara Parque Aventura 

Rua das Flores, Azurara, Vila do Conde  
Contactos: 911735237 |  966182869 
azurara.campodeferias@gmail.com 


