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TIPOLOGIA E DURAÇÃO DOS CAMPOS DE FÉRIAS

Não residenciais
Os Campos de Férias não residenciais, considerando a diversidade de grupos e propostas possíveis, e
atendendo aos períodos de férias escolares para os quais interessa estruturar uma oferta de qualidade
que responda aos problemas com que se debatem as famílias atuais, nomeadamente em regiões de
oferta reduzida, podem ter uma duração que varia entre uma semana e um mês.

Residenciais

Os Campos de Férias residenciais, atendendo às condições de permanência e às idades dos jovens
envolvidos, bem como aos períodos de férias escolares definidos atualmente, terão uma duração
máxima de quinze dias e mínima de cinco dias.
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Não Residenciais
Os campos de férias não residenciais serão, preferencialmente, agendados por solicitação externa ao
Parque de Natureza de Noudar (PNN), pelo que o plano de atividades será da responsabilidade da
entidade proponente, disponibilizando o PNN os seus recursos e salvaguardando a referida avaliação
do interesse e qualidade da proposta.

Residenciais
Para os Campos de Férias residenciais, considerando uma base semanal, apresenta-se seguidamente o
plano geral de atividades semanais.

Campo de Férias – Plano Semanal
Segunda
- Chegada
- Receção e
alojamento
- Familiarização
com o espaço;
Tarde livre
- Jantar
- Blackout

Terça

Quarta

- Alvorada e
pequenoalmoço;

- Atividade

- Atividade

- Almoço

- Almoço

- Atividade de
encerramento

- Atividade

- Arrumação e
limpeza do
espaço;

- Lanche

- Atividade

Arrumação
e limpeza
do espaço;

- Tempo livre

- Lanche

- Jantar

- Tempo livre

- Tempo livre

- Jantar

- Tempo
livre

- Blackout

- Atividade

- Jantar

- Blackout

- Atividade

- Atividade

-Atividade

- Almoço

- Almoço

- Arrumação e
limpeza do
espaço;

- Arrumação e
limpeza do espaço;

- Tempo livre
- Jantar
- Atividade

Sábado

- Alvorada
e pequenoalmoço;

- Alvorada e
pequeno-almoço;

- Lanche

Sexta

- Alvorada e
pequenoalmoço;

- Alvorada e
pequeno-almoço;

- Atividade

Quinta

- Blackout

- Almoço
- Partida

- Atividade
- Lanche

- Blackout
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Atividades propostas
Durante os Campos de Férias residenciais, consoante os grupos recebidos e respetivas faixas etárias,
será possível usufruir de um vasto leque de atividades, adaptadas caso a caso e sob solicitação
(aquando de campos de férias não organizados diretamente pelo PNN), definidas no programa a
desenvolver de acordo com as preferências manifestadas e/ou objetivos lúdico-pedagógicos a atingir.

Surgem como atividades a integrar nos Campos de Férias, a priori, as seguidamente listadas:
 BTT
 Aventura no Parque (jogo de pistas)
 Atividades diversas associadas ao dia-a-dia da exploração agro-florestal (agricultura
biológica, manutenção de espaços verdes, limpeza de exteriores, apoio aos trabalhadores)
 Experiências diversas de interpretação do património natural e histórico-cultural inseridas
no Programa de Educação Ambiental do PNN e Guia de Experiências “a terra na palma da
mão”
 Percursos pedestres
 Atividades Desportivas diversas
 Observação da fauna silvestre
 Projeção de Filmes
 Atividades na Piscina
 Atividades fora do PNN (visita a Barrancos, passeio à Albufeira de Alqueva, etc.).

5
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES v05 Edição 2018
Campo de Férias Parque de Natureza de Noudar – N.º de Registo 18/2012/DRAlentejo
Entidade Organizadora: EDIA, SA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. –
Rua Zeca Afonso, 2 | 7800-522 Beja | Tlf. 284.315.245 | Fax: 284.315.248
Parque de Natureza de Noudar – Apartado 5 | 7230-909 Barrancos – Tlf.: 285.950.000 | Fax: 285.950.001
e-mail: pnoudar@edia.pt | www.parquenoudar.com

Campo de Férias 2018

Cronograma Anual dos Campos de Férias (Previsão)

Cronograma de Ocupação Anual
Jan

Fev.

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Não
residenciais *
Residenciais
* mediante marcação

O quadro acima traduz a ocupação anual prevista para ambas as tipologias de Campos de Férias. No
entanto, uma vez que o PNN se encontra aberto a propostas externas de ocupação dos espaços/usufruto
dos recursos por parte de diferentes entidades, nomeadamente no que refere aos Campos de Férias não
residenciais, a ocupação vai depender das propostas/pedidos externos que surjam.

Avaliação do Campo de Férias de Noudar

A entidade organizadora dos Campos de Férias de Noudar pretende que estas atividades sejam alvo de
melhorias constantes consoante a avaliação que será efetuada para cada um dos Campos de Férias que
se venha a realizar.

Esta avaliação será efetuada a três níveis, no final de cada Campo de Férias:


Participantes,



Monitores,



Entidade organizadora (autoavaliação).

6
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES v05 Edição 2018
Campo de Férias Parque de Natureza de Noudar – N.º de Registo 18/2012/DRAlentejo
Entidade Organizadora: EDIA, SA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. –
Rua Zeca Afonso, 2 | 7800-522 Beja | Tlf. 284.315.245 | Fax: 284.315.248
Parque de Natureza de Noudar – Apartado 5 | 7230-909 Barrancos – Tlf.: 285.950.000 | Fax: 285.950.001
e-mail: pnoudar@edia.pt | www.parquenoudar.com

Campo de Férias 2018
a) Ao nível dos participantes
Terá lugar, no último dia do Campo de Férias, uma sessão conjunta de partilha de experiências, em que
cada participante poderá fazer os seus comentários e descrever a experiência global perante toda a
equipa do Campo de Férias. Em simultâneo, serão distribuídos questionários que recolherão a opinião dos
participantes sobre o funcionamento do Campo, bem como críticas e sugestões.
Estes depoimentos e questionários serão recolhidos e analisados pela entidade organizadora.

b) Ao nível dos monitores
A equipa de monitores conta com colaboradores contratados que terão a oportunidade de registar os
seus comentários e sugestões ao longo do Campo de Férias, junto da coordenadora do Campo. No final,
será realizada uma reunião de toda a equipa de monitores com a coordenadora para fazer um resumo do
Campo de Férias. Os monitores têm também ao seu dispor um questionário que será recolhido e analisado
pela entidade organizadora.

c) Ao nível da entidade organizadora
Terminado o Campo de Férias, após a reunião com os monitores contratados, a entidade organizadora
reúne e analisa todos os depoimentos e questionários. Será elaborado um Relatório de Avaliação do
Campo de Férias que reunirá os resultados quantitativos e qualitativos da atividade e a análise dos
questionários, bem como os pontos fortes e fracos do Campo de Férias realizado.

7
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES v05 Edição 2018
Campo de Férias Parque de Natureza de Noudar – N.º de Registo 18/2012/DRAlentejo
Entidade Organizadora: EDIA, SA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. –
Rua Zeca Afonso, 2 | 7800-522 Beja | Tlf. 284.315.245 | Fax: 284.315.248
Parque de Natureza de Noudar – Apartado 5 | 7230-909 Barrancos – Tlf.: 285.950.000 | Fax: 285.950.001
e-mail: pnoudar@edia.pt | www.parquenoudar.com

