Férias na Natureza 2022

CHARNECA

EVOA

ADEGA E VINHA

Temáticas semanais
4-8 JUL

11-15 JUL

18-22 JUL

25-29
JUL

1-5 AGO

8-12 AGO

15-19 AGO 22-26 AGO

29-2 SET

Arquitetura
na Natureza

À descoberta
das profissões

Olimpíadas
naturais

Ritmos da
Natureza

Artes
co(m)vida

Bioblitz da CL

Poemas e
cantilenas na
Natureza

5 dias,
5 sentidos

Melhores
momentos do
Verão

Inspirados
pela
arquitetura
natural, os
nossos
exploradores
irão imaginar
e criar
estruturas

Quem
gostariam de
ser? …
Tiradores de
cortiça,
campinos,
enólogos,
engenheiros
florestais e
agrónomos,
biólogos,
investigadore
s, tratadores
de cavalos,
tratoristas…

Na natureza
podemos
dizer que
existem
diversas
modalidades,
“nem todas
desportivas”,
descobrirem
os os
campeões de
cada talento.

Entrar no
ritmo é
important
e. Na
natureza
existem
vários
ritmos
que nos
marcam a
todos, dia
e noite,
marés,
estações…

Vamos
dar asas
ao artista
que há
em nós …
a
inspiração
não
faltará e a
diversão
também
não…será
uma
semana
repleta de
cor!

Será o mais
longo
bioblitz de
sempre na
CL, o
objetivo
fazer uma
lista virtual
com as
centenas de
espécies
observadas
ao longo da
semana

O momento
de leitura é
uma
constante
todos os
dias de
todas as
semanas,
esta semana
terá teatro,
canções e
recitais
..que no
final serão
apresentado
s aos pais!

O tacto,
paladar,
olfacto, visão,
audição e
talvez um 6º
sentido a
proprioceção
serão a base
de uma
semana de
contemplação
.

Eleitos os
melhores
momentos
do verão,
esta semana
será de
celebração,
vamos
terminar as
férias com
emoção.

FAQ
• O que enviar na mala do meu filho?
Deverá trazer uma mala com muda de roupa, livro, chinelos, chapéu, protetor, repelente, água e refeições (quando aplicável). Trazer uma mochila pequena para
colocar cantil com água e lanchinho para as caminhadas.

• Como funciona o transporte?
O transporte é fornecido por uma empresa especializada. Com recolha em Samora Correia e Vila Franca de Xira.

• Que atividades vão realizar?
O dia inicia com atividade orientada de exploração da natureza, de introdução ao tema da semana, segue-se almoço, momento de história, atividade de exploração
livre/jogos e artes, momento com água.

• (Onde vão dormir, dormem acompanhados?)
Este campo de férias não inclui dormidas, existindo alguma exceção os pais serão informados e decidirão como proceder.

• Onde comem e o que comem?
Na 2ª feira comerão na sala do picadeiro ou farão piquenique, no EVOA poderão comer na nossa cafetaria ou na zona de merendas, na adega na zona de merendas no
alpendre coberto.

• Preços?
A semana tem um valor base de 75€ para participantes com 11 a 17 anos e 85€ para crianças de 4 a 10 anos. Acresce os 60€ das refeições e o
transporte (valor a indicar).

• Como posso contactar o me filho/a?
Poderá sempre ligar para o número do EVOA – 92 645 89 63, que fará o contacto direto com os guias em caso de necessidade.

• Como posso reservar?

No link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI3bRqmzpYHtQpbZs20bz7apdxGz7vs6L7fIn_0UaNHJ1czg/viewform?usp=sf_link

• Quanto tempo tem de duração?

FAQ

As atividades iniciam às 9h30 e terminam às 17h30, tendo um período de receção entre as 8h45 e 9h30 e término entre 17h30 e 18h15.

• Quem são os monitores/as?
O Acompanhamento constante por 2 ou mais monitores, de equipa que conta com: educador de infância, guia especializado,
com formação certificada associada à abordagem pedagógica Escola da Floresta (Forest School) e/ou Biólogo(s) ou técnicos
com formação em educação ambiental;

• Quantos monitores?
Será respeitado o ratio de 1 monitor para cada 6 crianças nos grupos de 6 a 10 anos e de 1 monitor para cada 10 crianças nos
grupos de 11 a 17 anos.

• Quem são os responsáveis?
A coordenação é feita por Sandra Silva e Sandra Alcobia.

• Qual o máximo número de crianças?
40 participantes no máximo.

• Em que dias se realizam as atividades propostas?
Todos os dias da semana entre julho e agosto.

• Entre que idades?
Dos 4 aos 17 anos.

• Se houver algum acidente, como o resolvem?
Será acionado o plano de contingência, informados os encarregados de educação e acionados os meios necessários.

