
As tuas Férias
na Natureza!

GOLF, PADEL &
NATURE

SUMMER CAMP
2021



Pretendemos proporcionar às crianças a
experimentação de um conjunto de

atividades desportivas, com ênfase no
Golfe, Padel e outras atividades de

exploração da Natureza, com um caráter
educativo e lúdico-recreativo,

contextualizado com a época de verão.

Um Mês
Inesquecível!

Após o sucesso da primeira edição, o
Golfe da Quinta do Fojo, o Top-Padel e
a Sports Concept associaram-se para

proporcionar às nossas crianças e
jovens a 2ª edição do Campo de Férias
de Verão, na fabulosa Quinta do Fojo,

em Vila Nova de Gaia.



Aprendizagem e desenvolvimento das habilidades específicas do
golfe e do padel, de uma forma lúdica e divertida;
Estimular o espírito competitivo através de desafios e torneios;
A experimentação de habilidades através de diferentes estímulos
motores, utilizando os métodos mais avançados;
Atividades lúdicas e de aventura que desenvolvem o espírito de
iniciativa, a autonomia e a cooperação;
Despertar o interesse pela conservação ambiental, através de
demonstrações e intervenções práticas;
Atividades de exploração e interpretação do espaço envolvente;
Estimular a criatividade com atividades devidamente enquadradas,
respeitando os períodos de desenvolvimento das crianças e jovens;
Explorar e reforçar a consolidação e desenvolvimento das práticas
motoras;
Fomentar a prática de um estilo de vida saudável;
Despertar de novos talentos, aventuras, capacidades lúdicas e
competitivas.

O objetivo das atividades é proporcionar aos participantes um conjunto
de atividades desportivas, ambientais e artísticas através de um
programa organizado, com um carácter educativo e lúdico-recreativo,
contextualizado com a época de verão. Daremos preferência a
atividades mais individualizadas, diminuindo o contacto e proximidade
entre os participantes. Desta forma pretende-se:



As atividades irão decorrer nas instalações da Quinta do Fojo,
preferencialmente no espaço exterior e de acordo com a indicação
do programa;
As atividades de manhã têm início às 9h30 e terminam às 12h30. De
tarde decorrem entre as 14h30 e as 17h30. De modo a facilitar a
entrega e recolha dos participantes, dispomos da possibilidade de
check-in e check-out flexíveis;
A preparação do material e verificação do mesmo será feita 30
minutos antes. Haverá um período de intervalo entre atividades, de
forma a possibilitar a desinfeção dos materiais utilizados por cada
grupo;
Os participantes serão organizados em grupos de 5 elementos, de
faixas etárias semelhantes, estando um professor/monitor
responsável por esse grupo;
As atividades são asseguradas por uma estrutura humana altamente
qualificada (coordenador, professores e monitores de apoio);
Os nossos professores/ monitores seguirão de forma escrupulosa o
plano de contingência definido, bem como as indicações sugeridas
pela DGS e pelo IPDJ para o retorno das atividades desportivas;



NOTA: O programa pode sofrer alterações em função das condições climatéricas. 



Receção – A receção aos participantes será feita pelo nosso staff
junto à receção do Clube de Golf. Nesse momento será
disponibilizado aos participantes desinfetante para as mãos e será
medida a temperatura;
Participantes - Todos terão acompanhamento permanente pelos
professores durante as atividades, intervalos e refeições;
Lanche – Durante as atividades, haverá momento de pausa para
lanche. Cada grupo será organizado separadamente, no espaço ao ar
livre e em formato picnic. De acordo com as orientações da DGS, os
participantes devem trazer o seu lanche já preparado desde casa,
assim como a sua própria água;
Almoço – O almoço será servido pelo Restaurante da Quinta do Fojo,
na esplanada exterior. Durante a refeição, os grupos serão
organizados por mesa, cumprindo a distância de segurança entre
cada uma delas;
Material recomendado - Equipamento desportivo e confortável;
Sapatilhas; Chapéu; Protetor solar; Lanche e água própria.
Entrega – No final do dia de atividades, os participantes devem
desinfetar as mãos e colocar a máscara. O professor acompanha
cada participante até que este seja devidamente entregue ao seu
Encarregado de Educação, de forma individual.



À chegada todos os participantes terão à sua disposição uma solução à
base de álcool em gel para a desinfeção das mãos;
O uso de máscara para os participantes, será obrigatório até ao início
das atividades;
Os professores/ monitores, durante todo o campo de férias, utilizarão
máscara;
Os participantes serão organizados em grupos de 5 elementos por
professor/ monitor;
Todo o material utilizado nas atividades será desinfetado antes, depois
e sempre que for necessário na realização das atividades;
Na hora do lanche (manhã e tarde) os grupos serão posicionados de
forma separada, em espaço ao ar livre, não havendo partilha de
objetos/alimentos entre grupos;
Na hora de almoço cada grupo terá à sua disposição uma mesa
individual, respeitando o distanciamento social e acautelando todas as
medidas de higienização do espaço.



Be Active Be Happy!
Coordenador - Prof. Nuno Azevedo

 +351 931 369 563
quintadofojo.summercamp@gmail.com


