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Informações Gerais - Campo de Férias AFUM - Páscoa 2020 

  

Caros/as Encarregados/as de Educação,  

   

O Campo de Férias AFUM PÁSCOA 2020 inicia-se na segunda-feira dia 30 de 

março de 2020 pelas 09:00 horas, para que o campo decorra da melhor forma 

e possa satisfazer as expectativas de todos; aqui ficam as Informações Gerais;  

  

• Entrada na Universidade e Estacionamento  

  

- A entrada na Universidade é feita pela nova Entrada Principal da 
Universidade do Minho (deverão entrar na faixa destinada aos visitantes, 
devidamente indicada no pavimento a amarelo) onde estarão os seguranças, 
aos quais deverá ser transmitido que vêm trazer as crianças para o campo de 
Férias da AFUM.  

- Após a entrada procedam ao estacionamento das viaturas no Parque nº 6 
(parque contíguo ao Pavilhão desportivo) de modo a não afetar o normal 
funcionamento dos acessos da Universidade.  

- Aos Encarregados de Educação que não possuem o dístico da Universidade, 
poderão igualmente estacionar no parque, usufruindo deste apenas pelo 
período de tempo necessário para entregar e recolher as crianças às 18:00h.  

  

• Acolhimento aos Participantes;  

   

- O Acolhimento e Recolha dos participantes será sempre na Entrada Principal 

do Pavilhão Desportivo da Universidade do Minho (PDUM - Acesso às 

bancadas) no Campus de Gualtar. Em caso de dúvida da localização do 

espaço, poderão informar-se na receção do Pavilhão Desportivo, ou então, 

recorrer aos contatos da coordenadora.  

  

Coordenadora - Contatos:  

Andreia Gonçalves: 912212323 

Secretaria da AFUM: 253604011 
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Email: 

sec@afum.uminho.pt   

  

Para cada faixa etária existirá um monitor já pré-definido, no acolhimento serão 

formados os grupos por cada Monitor, todos os participantes serão identificados 

(receberão uma pulseira de identificação), e será feita a apresentação;  

   

• Horário de Funcionamento do Campo de Férias  

  

O Campo de Férias funcionará das 9:00h às 18:00h, agradecemos aos 
encarregados de educação o cumprimento do horário estabelecido, assim 
como aviso prévio através dos contactos para comunicar alguma 
eventualidade.  

    

• Responsabilidades.  

   

- Todos os Encarregados de Educação deverão assinar a folha de presença (na 

posse do respetivo monitor) na chegada e na recolha da criança, inclusive no 

primeiro dia do campo.  

- As Crianças só poderão ausentar-se do Campo de Férias acompanhadas do 

Encarregado de Educação, salvo quando exista autorização por parte deste, para 

ser acompanho por outra pessoa.  

   


