
 

 

 

PROJETO 
Pedagógico e de Animação 

 

“Férias Desportivas 2019” 
 

O Projeto Férias Desportivas visa proporcionar às crianças e jovens a ocupação de parte das suas 

férias escolares de forma divertida e criativa, privilegiando o contacto com a natureza e enfatizando 

os valores como a autonomia, a empatia, a capacidade de iniciativa, a confiança e  a autoestima, 

elementos fundamentais no processo de sociabilização, aprendizagem e relacionamento.  

A experiência adquirida ao longo de uma década de promoção de Campos de Férias, complementada 

pela formação dos nossos recursos humanos, levam-nos a propor um programa diversificado e 

equilibrado e com uma forte componente pedagógica.  

Desta forma, as atividades consideradas no Plano visam proporcionar às crianças e jovens um 

conjunto de diferentes vivências e aprendizagens, através da participação nas múltiplas atividades 

desportivas, recreativas e lúdicas. Tudo isto, num ambiente totalmente descontraído, promovendo 

a criação de laços sociais entre os participantes através do convívio. Pretende-se, de igual modo, que 

a participação nas atividades contribua para o crescimento e consolidação dos conhecimentos assim 

como para o despertar de novos talentos e capacidades.  

Pretende-se ainda estimular o contacto com a natureza, sensibilizar o grupo para as questões 

ambientais e outras regras básicas de cidadania, promovendo, entre outros, uma participação ativa.  

O local de acolhimento será na Escola Correia de Oliveira - Esposende, em instalações adaptadas 

para o efeito. As refeições serão tomadas no refeitório do mesmo espaço, observando uma ementa 

cuidada e adaptada às necessidades de alimentação dos participantes e em total obediência pelas 

regras de higiénico sanitárias.  

Todo o pessoal técnico estará devidamente preparado para ministrar as atividades propostas, bem 

como para lidar com eventuais situações imprevistas, tendo também formação em primeiros 

socorros.  

Serão realizados briefings diários com o coordenador, para garantir o cumprimento de todos os 

objetivos.  

Em suma, temos reunida uma equipa dotada de recursos necessários para que o programa “Férias 

Desportivas 2019” seja um sucesso e proporcione aos participantes umas férias inesquecíveis.  

 

A Organização 


