COVID–19
PROCEDIMENTOS – Férias de Verão no Museu
Exmos. pais / encarregados de educação,
Informamos que vamos realizar oficinas de férias de verão, embora com algumas diferenças, para fazer
face à atual pandemia de SARS-CoV-2, vulgo COVID-19. As oficinas serão semanais, começando a 6
de julho e terminando a 4 de setembro; manteremos o horário, 09h30–17h30; e não serão realizadas
as habituais apresentações aos encarregados de educação com os trabalhos realizados. A grande
alteração assenta na constituição dos grupos. Teremos dois grupos mais reduzidos, com 2 educadores
do Museu e 12 participantes, com idades compreendidas entre os 6 e os 13 anos: um grupo dos 6 aos
9 anos, e outro dos 9 aos 13 anos, sempre que seja possível efetuar essa divisão (irmãos não serão
separados impendentemente da idade). Não iremos realizar atividades com crianças em idade préescolar, dos 4 aos 6 anos, por considerarmos que se trata de um grupo menos autónomo e, por
conseguinte, com outras exigências que um Museu não consegue assegurar.
Apresentamos desde já as nossas desculpas pelos transtornos causados, e deixamos a todos os pais /
encarregados de educação uma palavra de tranquilidade e confiança, garantindo que tudo faremos
para que todos estejamos em segurança. Quando a situação se alterar, talvez no Natal, voltaremos a
receber os mais pequenos nas nossas atividades. Ficamos ao dispor para esclarecimento de qualquer
questão/dúvida.
Datas: 6 de julho a 4 de setembro (atividades semanais)
Horário: 09h30–17h30
Grupo 1 | Faixa etária: 6–9 anos (Mínimo 6 participantes e máximo 12 participantes)
Grupo 2 | Faixa etária: 10–13 anos (Mínimo 6 participantes e máximo 12 participantes)
Inscrições: 21 361 28 00 | servico.educativo@museuberardo.pt
Preço: 125 € + 5 € (seguro)
Almoço e lanches: não incluído
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Orientações da Direção-Geral de Saúde
O Museu Coleção Berardo traçou um Plano de Contingência COVID-19 de acordo com a Orientação
006/2020 da DGS, que fez circular por todos os elementos afetos à atividade do Museu, aos seus
visitantes e aos Encarregado de Educação das crianças inscritos nas suas atividades. Antes da
reabertura, o Museu procedeu a uma limpeza geral e desinfeção das instalações. Hoje, dispõe de
equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras, para todos funcionários, e de dispensadores de
solução antisséptica de base alcoólica (SABA) para desinfetar as mãos à entrada do Museu e em várias
áreas assinaladas no Plano de Contingência.

Férias de Verão no Museu
1) O acesso ao Museu Coleção Berardo deverá ser realizado
a) Pelas portas laterais, de acesso ao jardim da água, na Rua Bartolomeu Dias;
2) A entrega e recolha do educando deverá ser efetuada apenas por um adulto.
3) A temperatura será medida à entrada no Museu. Não é permitida a participação de crianças
que se encontrem com febre ou outra sintomatologia associada a COVID-19 ou a qualquer
outra possível patologia.
4) Qualquer suspeita que inclua febre ou outra sintomatologia, procederemos de acordo com o
Plano de Contingência do Museu: isolamento em local próprio (permanecendo um adulto com
a criança na sala) e contacto imediato com o encarregado de educação para recolha da criança,
deixando à responsabilidade do encarregado de educação a tomada de medidas adequadas.
Em caso positivo de COVID-19, o encarregado de educação deverá informar o Museu Coleção
Berardo, para que o mesmo informe todas as pessoas que estiveram em contacto com a
criança (educadores, funcionários do Museu e demais participantes).
5) A saída antecipada deverá ser comunicada, e a criança será entregue ao encarregado de
educação na receção do Museu. A fim de evitar tempo de espera, poderá ligar 10 minutos
antes para o 21 361 28 78.
6) As salas de oficinas e salas de apoio encontram-se vedadas, pelo que não é possível visitálas. Em alternativa, poderemos enviar fotografias desses locais.
7) As sala do Serviço Educativo dispõem de espaços ao ar livre, terraço/pátio privados;
8) As crianças deverão trazer almoço, dois lanches, garrafa de água própria, roupa confortável
(e/ou bata) máscara de proteção individual (obrigatória para crianças com mais de 10 anos);
no caso dos mais jovens (6-9 anos), uma muda de roupa, saco de plástico
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9) Não é permitido trazer brinquedos ou pertences exceto telemóveis, sobre os quais o Museu
rejeita qualquer responsabilidade por extravio ou dano.
Vamos garantir o máximo de segurança e promover a ausência de riscos para todos. De acordo com
as

normas

orientadoras,

adotaremos

alguns

procedimentos

relativos

às

rotinas

diárias,

nomeadamente:
a. Promover o possível distanciamento social, tanto nas atividades em sala como nos
intervalos, desenvolvendo atividades preferencialmente individuais ou em pequenos
grupos.
b. Reforçar todos os procedimentos de higienização das mãos, dos materiais, dos
espaços e superfícies.
c.

Privilegiar a realização de atividades em espaço exterior.

d. Limitar tanto quanto possível a utilização de ar condicionado. Compreenda-se que,
tratando-se de um Museu, as regras de conservação das obras de arte exigem um
certo rigor que só o ar condicionado poderá proporcionar. No entanto, nas salas de
ateliê, manteremos as portas e janelas abertas para circulação do ar, sem que se
comprometa a segurança das crianças.
e. Evitar concentrações nas idas à casa de banho integradas no espaço expositivo.
f.

Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos: inscrição e
pagamento.

g. Usar sempre máscara de proteção dentro do Museu e em contacto com os nossos
funcionários, os quais também a utilizarão permanentemente.
Refeições
As refeições serão efetuadas ao ar livre. Serão montados toldos, chapéus de sol, mesas e cadeiras em
dois terraços, um para cada grupo. Os lugares serão marcados, de forma a assegurar o máximo de
distanciamento físico possível entre crianças.
Os meninos deverão trazer as suas refeições.
Equipa
Cada grupo é acompanhado por 2 educadores, que estarão todo o dia com o grupo, mais 1 elemento
do Serviço Educativo, que dará apoio no horário de almoço e entrará na sala de oficinas exclusivamente
para entrega de material pedagógico. A equipa de educadores é composta por 12 educadores. Em
cada semana são necessários 4 educadores, trabalhando em sistema de rotatividade.
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