
GUIA
dos PAIs

Campos de Férias



2

Como funCionam os Campos de férias da olhar poente?

A Olhar Poente promove Campos de Férias Residenciais (com estadia) e Não 
Residenciais. Cada grupo de participantes terá a supervisão de monitores, de-

vidamente credenciados e com vínculo à Olhar Poente, supervisionado por um 
coordenador pedagógico. 

Qual a importânCia dos Campos de férias?

São inúmeras as oportunidades e potencialidades dos campos de férias enquanto 
espaços educativos e fortemente marcados por experiências emocionais. O contacto 

com a natureza, as relações interpessoais, a promoção da saúde e o jogo são apenas 
algumas referências positivas que o campo integra.

 
Quebrar a rotina, ganhos na autonomia e vivenciar um mundo de novas experiências 

são fatores essenciais para que as crianças e jovens se inscrevam nos campos de férias.

Campos de férias

Os campos de férias são as iniciativas destinadas exclusivamente a grupos de crianças 
e jovens, cuja finalidade compreenda a realização, durante um período de tempo de-
terminado, de um programa organizado de carácter educativo, cultural, desportivo 
ou meramente recreativo.

entidade organizadora

A Olhar Poente é a entidade organizadora, com Licença de Organização de Campos 
de Férias n.º 8, emitida no ano de 2012 pela Direção Regional da Juventude. 



3

eQuipa pedagógiCa

Para além das suas rotinas, valoriza-se a importância na partilha de experiências e momen-
tos, como fator integrador, permitindo transmitir aos participantes segurança e apoio nas 
tarefas propostas, desenvolvendo autonomia, competência, iniciativa, responsabilidade e 
espírito critico.

Coordenador PedagógiCo 
Sérgio Nascimento possui formação académica na área do Desporto com Pós-Gradua-
ção na variante Campos de Férias. Foi coordenador pedagógico em campos de férias da 
Refer, E.P., Grupo Auchan, Galp, Caixa Geral de Depósitos, Correios de Portugal e OTIS, 
assim como, para organizações de foro social como a Casa Pia e Equipas de Intervenção 
de Rua de freguesias de Lisboa e Cascais. Nos Açores coordenou campos de férias de 
mobilidade interilhas. 

Monitores
Sara Valadão possui licenciatura em Biologia Marinha e realizou projeto no Institu-
to Português do Mar e da Atmosfera(IPMA). Faz parte da Academia Olhar Poente,  
onde assegura funções de professora de apoio ao estudo e desenvolve projetos 
nas áreas do ambiente e do exercício físico. Possui cédula de Técnica de Exer-
cício físico, exercendo também as funções de Personal Trainer e Instrutora de 
Pilates. Já foi Instrutora de adaptação ao meio aquático (bebés e crianças). 

Maria Ramirez possui mestrado em Formação de Professores para o Ensino 
Secundário e Licenciatura em Ciência da Atividade Física e Desporto. Possui 
Certificado de Formação Profissional em Técnica Superior em Atividade Fí-
sica Desportiva e Animação, com curso de Primeiros socorros e Resgate 
aquático, curso de Monitor de atividades de tempo livre infantil e juvenil. 
Na Olhar Poente desempenha as funções de coordenadora do projeto 
Mundi Folk e desenvolvimento de projetos educativos e sociais.



É parceiro oficial o Clube de Golfe da Ilha Terceira, que tem como objeto o fomento do golfe, 
bem como de outras atividades desportivas e o fomento do bem-estar social, desportivo e 

cultural dos associados.

Em todos os campos de férias serão promovidas clínicas de golfe, permitindo que os participan-
tes conheçam a história deste Clube, o campo, as instalações e os professores. Ao ser praticado 

ao ar livre, em contacto com a natureza, promove o estilo de vida saudável, estimula a concentra-
ção, raciocínio e controlo motor. 

parCeiro ofiCial
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instalações

CaMPos de Férias residenCiais
A Quinta da Fonte Faneca, na freguesia da Terra Chã, possui instalações 

licenciadas para a organização de campos de férias. 

Camaratas com beliches com 6 camas, divididos de acordo com o género e 
idade, cozinha, refeitório, sala de convívio, casas de banho, espaço exterior 

amplo e agradável, com zona de lazer e merendário. 

CaMPo de Férias não residenCial
A Academia Olhar Poente, freguesia de Santa Cruz, município da Praia da Vitó-

ria, é o local onde serão desenvolvidas atividades, possuindo uma sala de ativida-
des, local de refeições, e casas de banho. Possui ainda projetor e tela, utilizados 

para diversas atividades. 

Será também o ponto de encontro de manhã para a partida para outros pontos de 
atividade onde serão desenvolvidas outras atividades de exterior. 
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materiais a trazer?

Para os CaMPos de Férias não residenCiais
• Roupa e calçado prático
• Fato de banho 
• Toalha
• Protetor Solar

Para os CaMPos de Férias residenCiais 
• Roupa prática e confortável:
• Impermeável; 
• Botas e sapatilhas; 
• Meias;
• Roupa interior;
• Sweat-shirt;
• T-Shirts;
• Boné;
• Saco-cama;
• Calças desportivas:
• Calções;
• Pijama;
• Fato de banho/ Toalha;
• Produtos de higiene (toalha de banho/ chinelos/ champô/ sabonete/ 
pasta e escova de dentes/ desodorizante/ escova/ outros)
• Protetor Solar para QualQuer um dos Campos de férias 

Kit de segurança de Proteção Covid-19 (seMana)

• 20 máscaras de proteção certificadas, descartáveis
• Solução antisséptica de base alcoólica

• Sacos plásticos para embalar a roupa usada (em suficiência)
• Bolsa de cintura (para transporte individual destes consumíveis)

• Garrafa ou Cantil individual para água devidamente identificado (uso perma-
nente nas atividades)

• Bolsa plástica para guardar máscara

NOTA IMPORTANTE: A Olhar Poente não se responsabiliza por perdas, danos ou 
extravio de qualquer tipo de pertence, aconselhando a identificação de todos os 

pertences trazidos pelos participantes.
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segurança

As saídas para o exterior serão sempre acompanhadas por 
monitores, mantendo-se ativos e interventivos ao longo de 

todo o percurso. 

As instalações possuem sinalética de emergência, equipamento 
de deteção e extinção de incêndios, mala de primeiros socorros. 

Todos os nossos participantes estão segurados por um Seguro de 
Acidentes Pessoais. 

Quanto a eventuais medicações, as mesmas deverão ser transmitidas 
pelas famílias para que possamos agir sempre da forma mais correta. 

Casos como endurese noturna, hiperatividade ou outras devem ser sem-
pre tratadas de forma confidencial e de forma cuidada. 

horários

CaMPo de Férias não residenCial
Hora de entrada: entre as 08h00 e as 09h00

Hora de Saída: entre as 16h30 e as 17h00
No decorrer do campo de férias é solicitado às famílias que não entrem nas 

instalações ou no meio das atividades, de forma a não perturbar o normal 
funcionamento das atividades e da estabilidade das próprias crianças. 

CaMPo de Férias residenCial
Hora de entrada: entre as 14h00 e as 15h00

Hora de Saída: até às 10h00
Horas de Sono: Depois da ceia, higiene pessoal e reunião final de dia, o horário 

estabelecido para o regresso às camaratas será entre as 22h00 e as 22h30, depen-
dendo da atividade noturna. 
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Quais as refeições forneCidas?

CaMPo de Férias não residenCial
São fornecidas diariamente 2 refeições (almoço e lanche). 

CaMPos de Férias residenCiais
São fornecidas diariamente 5 refeições (pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e 
ceia). 

Todas as refeições serão tidas em consideração as necessidades de cada criança, 
sendo em quantidade e qualidade, variada e diversificada. 

Como ContaCtar o seu filho?

No Campo de Férias Residencial o telemóvel do coordenador pedagógico 
e os telemóveis dos participantes estarão acessíveis para contacto com as 
famílias entre as 19h00 e as 20h00. Para além deste horário, estará 24 ho-
ras disponível o contacto do coordenador pedagógico para qualquer in-
formação ou esclarecimento que as famílias entendam por necessário. 



ARTCAMP
As 11 artes serão trabalhadas de forma lúdica com base na educação 

não formal. O ARTCAMP pretende aproximar os jovens à arte e a arte 
aos jovens. Música, Escultura, Dança, Teatro, Pintura, Literatura, Cinema, 

Jogos eletrónicos, Arte digital, História aos quadradinhos e Fotografia 
serão as artes a serem desenvolvidas ao longo do campo.

aCadeMia de línguas

Os participantes irão aprender a usar ativamente a língua inglesa e espa-
nhola, através de atividades criativas. Existirão 5 sessões de cada idioma de 

45 minutos cada, e no decorrer das outras atividades desportivas e de lazer 
do programa, de forma lúdica e prática,  serão aplicados os conhecimentos 

adquiridos nessas sessões.  

olhar Pela diFerença

Neste Campo de Férias os jovens vão aprender sobre Programas de Voluntariado 
e a importância deste espírito de missão numa comunidade e sociedade onde in-

tervimos. O Campo de Férias irá possibilitar o contacto com programas de volunta-
riado existentes na ilha Terceira, visitar organizações de cariz social e contribuir com 

iniciativas existentes. 

tema turno Valor
ARTCAMP 16 de junho a 02 de julho 77,00€

Academia de Línguas 12 de julho a 16 de julho 45,00€

Olhar pela Diferença 26 de julho a 30 de julho 45,00€

O valor incluí almoço e lanche diários, integração em todo o programa de 
atividades, acompanhamento de monitores e seguro de acidentes pessoais.

datas

CaMPo de Férias não residenCial
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geoCaMPsParK

GeoCampsPark foi um conceito criado pela Olhar Poente que tem como 
objetivo principal conhecer os geossítios do Geoparque Açores, na ilha 
Terceira. Ascenção a uma Montanha, Espeleologia no Algar de Carvão,    
Birdwatching e outras atividades, serão desenvolvidas em áreas protegi-
das naturais. 

eCo suMMer CaMP

O combate contra a degradação do meio ambiente e a preservação do nosso 
planeta deve, primeiro que tudo, ser uma preocupação de todos, sobretudo dos 
mais jovens. Este campo de férias irá provocar nos jovens o seu sentido crítico 
que os levará a pensar em temas como sustentabilidade e economia verde, atra-
vés de possíveis soluções sociais e políticas, tendo oportunidade de trocar ideias 
com especialistas e decisores. 

tema turno Valor
GeoCampsPark 04 de julho a 10 de julho 91,00€

Eco Summer Camp 18 de julho a 24 de julho 91,00€

O valor incluí Alojamento em camaratas, cinco refeições diárias, integração em 
todo o programa de atividades, acompanhamento de monitores e seguro de 
acidentes pessoais.

datas

CaMPo de Férias residenCial
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Como insCreVer?

Para mais informações ou verificar disponibilidade do Campo de Férias pretendido pode-
rá utilizar o endereço eletrónico olharpoente@olharpoente.pt ou 295902209. Pode-
rá também por esta via solicitar a ficha de inscrição.

doCuMentos Para a reserva:
• Ficha de inscrição;
• Termo de Autorização;
• Fotocópia do Cartão de Saúde;
• Fotocópia do Cartão do Cidadão.



EntidadE 
OrganizadOra

rEprEsEntaçãO 
na mOdalidadE 

alrgada

assOciadOs daparcEirOs sOciaisparcEirO 
Oficial

ContaCtos

aCadeMia

295703839 | academia@olharpoente.pt 

www.olharPoente.Pt 


