
 

 

 

Dia 7 de junho começam as inscrições para os campos de férias 
presenciais e virtuais (in-person and virtual summer camps) em Brampton 

BRAMPTON, ON (4 de junho de 2021) – Este verão, de 5 de julho a 3 de setembro, a Recreação de 
Brampton (Brampton Recreation) vai oferecer campos de férias presenciais e virtuais. As inscrições 
começam na segunda-feira, 7 de junho, às 6:00, para os residentes de Brampton. 

Campos de férias presenciais (in-person summer camps)  

Nove Centros Recreativos (Recreation Centres) da Cidade de Brampton vão organizar campos de 
férias presenciais (in-person summer camps) para crianças e jovens. Estes campos incluem atividades 
como jogos, desportos, artesanato e mais, de segunda a sexta-feira, das 8:45 às 17:15 e uma semana 
reduzida de 2 de agosto. 

Neste momento, os campos de férias presenciais (in-person summer camps) são permitidos pelo 
Governo de Ontário (Government of Ontario). A Cidade de Brampton está a implementar protocolos 
reforçados para garantir a saúde e a segurança dos participantes e funcionários com orientação da 
Saúde Pública de Peel (Peel Public Health). Os participantes têm de usar sempre máscaras faciais no 
interior, e no exterior quando o distanciamento físico não for possível. Os campistas serão divididos em 
grupos que não irão interagir uns com os outros. Estarão em vigor, procedimentos de limpeza 
melhorados, controlo diário, entre outros.  

Clique aqui para detalhes completos sobre a saúde e a segurança no campo de férias presencial (Click 
here for full details on in-person summer camp health and safety.) 

As tarifas variam. Ligue 311 ou visite www.brampton.ca/reccamps para efetuar a inscrição. 

Campos de férias virtuais (virtual summer camps)  

Pelo segundo ano consecutivo, as crianças e os jovens de Brampton podem inscrever-se em campos 
de férias virtuais (virtual summer camps). Os campos realizam-se de segunda a sexta-feira e têm a 
duração de 1,5 h por dia, sendo o horário de início variável consoante o programa. Todos os programas 
são conduzidos via WebEx por instrutores formados da Recreação de Brampton (Brampton 
Recreation). 

A tarifa para participar num campo semanal virtual é de $75, a qual inclui um kit de materiais no valor 
de $25 não-reembolsável. Os campos virtuais incluem um kit de materiais que deve ser levantado antes 
da data de início do campo. É enviado aos participantes um e-mail de instruções com detalhes relativos 
aos locais e horas de levantamento. 

O prazo para efetuar a inscrição num campo virtual é a sexta-feira antes do início do campo. Ligue 311 
ou visite www.brampton.ca/reccamps para efetuar a inscrição. 
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https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/COVID-19-Health-Safety-Information-Camp-Summer-Fun.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/COVID-19-Health-Safety-Information-Camp-Summer-Fun.aspx
http://www.brampton.ca/reccamps
http://www.brampton.ca/reccamps
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