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Verão no Parque 

REGULAMENTO 

1. Preâmbulo  

Verão no Parque é um conjunto de atividades de lazer e de sensibilização ambiental realizadas 

pelo Parque Natural do Faial, no âmbito programa Parque Aberto e direcionadas a crianças 

entre os 6 e os 10 anos. Estas atividades desenvolvem-se através de diferentes modelos de 

intervenção, abordando temáticas como mar, biodiversidade, resíduos, energia, qualidade do 

ar, água e geodiversidade. 

Os Centros Ambientais Jardim Botânico do Faial e Casa dos Dabney, onde será dinamizado o 

Verão no Parque, encontram-se devidamente preparados para a abordagem de casos 

suspeitos de COVID-19, assim como para prevenir e minimizar a transmissão desta doença, 

através do cumprimento dos seus Planos de Contingência. 

As atividades decorrerão preferencialmente ao ar livre. Caso tenham de ser dinamizadas no 

interior dos Centros, devido a condições meteorológicas adversas, estes seguirão os 

procedimentos que constam no Plano de Continência do respetivo espaço. 

 

2. Calendarização 

a) O Verão no Parque decorre de 6 a 31 de julho de 2020, sendo que cada semana é dedicada 

a uma temática. 

 6 a 10 de julho – “Do Mar ao Monte” na Casa dos Dabney; 

 13 a 17 de julho – “Diversão com Ambiente” no Jardim Botânico do Faial; 

 20 a 24 de julho – “Botânicos em Férias” no Jardim Botânico do Faial; 

 27 a 31 de julho – “Mãos na Terra” no Jardim Botânico do Faial e na Casa dos Dabney. 

b) As atividades decorrem das 14h00 às 17h00. Os pais/encarregados de educação devem 

levar as crianças ao respetivo Centro pelas 14h00 e ir buscá-las até às 17h30; 

c) O Parque Natural do Faial reserva-se no direito de suspender as atividades do Verão no 

Parque caso as orientações do Governo Regional dos Açores assim o indiquem. 

 

3. Condições de Participação 

a) A inscrição deve ser feita por semana, até à 5ª feira da semana anterior, através do 

Formulário de Inscrição; 

b) Após confirmação de disponibilidade por parte dos Centros, é enviado um e-mail a 

confirmar a inscrição e a solicitar o pagamento da mesma, ou a informar que o inscrito se 

encontra em lista de espera, caso já não exista disponibilidade para a semana em questão. 

https://docs.google.com/forms/d/1yqaKaAbfgoPspYv4fTR0X_snzrduchwcjdDw4Ungck4/edit
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c) O pagamento é efetuado através de transferência bancária, para o IBAN PT50 0160 0100 

0078 4330 0067 9 e o comprovativo deve ser enviado para o e-mail pelo qual foi 

contactado, até à data limite das inscrições (5ª feira da semana anterior). Após receção 

do comprovativo é enviado novo e-mail a efetivar a inscrição; 

d) A inscrição tem um custo de 7,50€, por semana (inclui o valor do seguro); 

e) Em caso de desistência, deve informar o Centro através do e-mail pelo qual foi 

contactado, sendo que o valor da inscrição não é passível de ser reembolsado caso o 

contacto tenha sido efetuado após a data limite da inscrição.  

 

4. Medidas de higiene 

4.1. Crianças 

a) No início e fim de cada atividade e sempre que necessário, as crianças deverão higienizar 

as mãos; 

b) As atividades ao ar livre serão desenvolvidas em pequenos grupos; 

c) Será incentivado o afastamento social entre as crianças; 

d) Sugere-se que, caso a atividade tenha de ocorrer no interior, as crianças utilizem a sua 

máscara. Para crianças com 10 anos, é obrigatório o uso de máscara no interior; 

e) As crianças não devem trazer brinquedos e outros acessórios de casa; 

f) As crianças devem trazer lanche, mas o mesmo não pode ser partilhado; 

g) Na hora do lanche, haverá distanciamento de 1,5 metros entre cada criança; 

h) Será a criança a abrir e a manusear as suas próprias marmitas, utensílios e garrafa de água; 

i) Durante as atividades não deverá ocorrer partilha de objetos entre as crianças; 

j) Deverão ir, no máximo, duas crianças de cada vez à casa de banho, acompanhadas por um 

colaborador;  

k) Sempre que as crianças tocarem nas máscaras dos colaboradores, deverá proceder-se à 

higienização das mãos das crianças. 

4.2. Pais/encarregados de educação 

a) Recomenda-se que a criança seja entregue e recebida apenas por um dos 

pais/encarregados de educação; 

b) Quando entregarem e receberem a criança, o pai/encarregado de educação deve usar 

máscara; 

c) Deverão ser evitados aglomerados de pais/encarregados de educação. 

 

5. Contactos 

Para mais informações: pnfaial.jardimbotanico@azores.gov.pt | 292 948 140. 

mailto:pnfaial.jardimbotanico@azores.gov.pt

