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INTRODUÇÃO

Este documento estabelece a identidade do Campo de Férias do Parque de Natureza de Noudar,
apresentando o seu modelo geral de organização, bem como os objetivos, princípios e valores
por que se rege e as estratégias educativas e de animação a implementar para alcançar as
metas a que se propõe.

O Campo de Férias Parque de Natureza de Noudar tem como objetivo principal promover a
interação entre os jovens, o meio-ambiente e o património cultural de Barrancos e da região
raiana, potenciando nos participantes conhecimentos histórico-culturais, artísticos, sociais e
científicos, assim como a interajuda e o convívio através da participação em diversas atividades
lúdico-pedagógicas e desportivas.

Esta iniciativa pretende ser uma solução atractiva para as famílias que têm dificuldade em
encontrar alternativas para o entretenimento e ocupação dos seus elementos mais jovens
durante as pausas escolares e, em simultâneo, proporcionar experiências de ensinoaprendizagem em ambiente descontraído e estimulante.
O Campo de Férias Parque de Natureza de Noudar proporciona um leque diversificado de
atividades, que vão desde o desporto aos percursos interpretativos, passando por programas de
encontro com o património local imaterial e esperas noturnas ao javali.

O Parque de Natureza de Noudar possui um conjunto de instalações de qualidade, resultado da
recuperação dos antigos edifícios que constituíam o Monte da Coitadinha, onde ainda é possível
reconhecer as suas antigas funções associadas às atividades de agropecuária que ali se
praticavam.

O projeto pedagógico e de animação do Campo de Férias Parque de Natureza de Noudar:
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a) Efetua uma seleção de conteúdos interpretativos baseada nos conteúdos programáticos
escolares;
b) Complementa com a vertente experimental e de inovação as aprendizagens adquiridas
em meio escolar;
c) Vai ao encontro das necessidades reais dos jovens e promove a adaptação necessária
às circunstâncias locais e específicas do território;
d) Encontra-se em contínuo aperfeiçoamento, passível de revisão a partir da avaliação
permanente a que está sujeito.

CARACTERIZAÇÃO

A Herdade da Coitadinha
A Herdade da Coitadinha, onde está implantado o projeto Parque de Natureza de Noudar, é um
território com marcas históricas e culturais bastante vincadas, que se devem, em parte, à
presença do Castelo de Noudar - Monumento Nacional classificado desde 1910.
É um território único pelo património natural e construído que possui, constituindo um espaço
privilegiado e propício à descoberta da cultura da região e das suas riquezas naturais.
No âmbito do projeto que se encontra em execução na antiga Herdade da Coitadinha reativouse a exploração agropecuária, com a criação de um efetivo bovino mertolengo de alta
qualidade genética explorado em regime extensivo e a reativação das hortas em modo de
produção biológico.

Enquadramento no projeto Parque de Natureza de Noudar
Inserido no Parque de Natureza de Noudar, o Campo de Férias representa uma das componentes
pedagógicas do projeto associada à educação ambiental.
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O projeto engloba ainda outras vertentes, nomeadamente, o alojamento no Monte da
Coitadinha, atividades de turismo de natureza e educação ambiental, e a organização de
diversos eventos.

Caracterização física
O Monte da Coitadinha, situado no Parque de Natureza de Noudar, é uma estrutura edificada, do
início do século XX, localizando-se aproximadamente a 12 km da vila de Barrancos.

O acesso ao Parque faz-se através dos caminhos municipais 1023-1 e 1023-2 que também
constituem a via de acesso ao Castelo de Noudar.
A área coberta do Monte é de 1.370 m2 e organizada em três edifícios:


Edifício A - 346,8 m2 – Casa do Monte - Alojamento;



Edifício B - 683,8 m2 – Cafetaria/restaurante, Loja, Receção e Auditório;



Edifício C - 339,4 m2 - Casa da Malta - Campo de Férias.

O auditório, sendo dotado de ar condicionado, poderá ser adaptado e utilizado em
determinadas atividades dos Campos de Férias.

A Casa da Malta será utilizada para alojamento no decorrer dos Campos de Férias:


2 Quartos duplos com 1 WC comum - instalações para os monitores



5 Quartos múltiplos equipados com beliches



1 WC feminino



1 WC masculino



1 WC para deficiente



Cozinha



Casa da Malta. Ex-libris do Monte da Coitadinha. Outrora utilizada como área de
repouso e confraternização destinada aos trabalhadores rurais sazonais da Herdade,
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deverá agora, manter a função de zona de lazer e de estar, não perdendo as memórias
de outrora, agora focalizadas em novos visitantes.


Corredor

Recursos logísticos e pedagógicos
O Campo de Férias Parque de Natureza de Noudar dispõe de condições ímpares, proporcionando
em simultâneo o contacto com o património natural e histórico ancestral magistralmente
preservado que potencia aprendizagens a diversos níveis e para diferentes públicos.

Os grupos poderão contar com os seguintes recursos:
 Acesso à internet;
 Diversos equipamentos multimédia e audiovisuais (projetor de vídeo, projetor de slides,
retroprojetor, equipamento de áudio);
 Guias Digitais;
 Mesas de interpretação (conteúdos in situ nos diversos percursos pedestres
implementados);
 Conteúdos didáticos de cariz científico.
Público-alvo

Tendo em consideração a sua vocação primordial, que se prende com a divulgação de
princípios e processos ativos de conservação da natureza e do património edificado, bem
como a valorização dos mesmos através da humanização dos espaços e seu usufruto, o
Parque de Natureza de Noudar visa desenvolver Campos de Férias de cariz diverso,
abrangendo públicos de origem variada.

Podem destacar-se, no entanto, alguns grupos-alvo que se inscrevem no público a atingir:
 Escolas e Agrupamentos Escolares Públicos e Privados;
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 Associações e Grupos Desportivos;
 Grupos informais.
TIPOLOGIA

Os Campos de Férias a realizar podem ser organizados diretamente pelo Parque de Natureza
de Noudar ou sob proposta de qualquer dos grupos-alvo, variando a participação do Parque
na operacionalização dos mesmos.

É do interesse do Parque, não obstante, garantir parâmetros de superior qualidade nos
serviços que fornece, pelo que a realização de qualquer atividade será sempre sujeita a uma
prévia avaliação qualitativa, abarcando questões que vão das condições de segurança e
higiene ao interesse pedagógico e lúdico das ações propostas.

Deste modo, prevê-se a realização no Parque de Natureza de Noudar de Campos de Férias
nas duas tipologias legisladas:
 Residenciais;
 Não residenciais.

DIMENSÃO DOS GRUPOS

A dimensão dos grupos poderá ser variável, não excedendo, no entanto, um total de 26
pessoas (monitores incluídos), a que corresponde a lotação máxima do referido alojamento.
Nos Campos de Férias a lotação é de 24 participantes.

PRINCÍPIOS
7
PROJETO PEDAGÓGICO E DE ANIMAÇÃO 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

 Consolidar conhecimentos pela experiência prática;
 Desenvolver nos participantes capacidade de raciocínio e pensamento crítico e
autónomo;
 Desenvolver hábitos de trabalho em equipa;
 Articulação de atividades pedagógicas com ações de animação que envolvem o
aproveitamento do meio natural e cultural da região;
 Implementar a realização de aprendizagens significativas e a formação integral dos
participantes;
 Promover a diversidade de atividades educativas e de animação;
 Valorizar

a

diversidade

de

metodologias

e

de

estratégias

de

ensino/aprendizagem/animação.

VALORES

 A consciência ambiental
 O civismo
 A cooperação
 A responsabilidade
 A solidariedade
 A tolerância
 O respeito pela história e cultura nacional e regional
OBJETIVOS

 Promover uma convivência enriquecedora entre os diferentes participantes e os
monitores;
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 Promover a articulação ensino-entretenimento, potenciando as virtualidades dos dois
setores;
 Mobilizar os participantes para uma intervenção ativa na sociedade, em particular no que
respeita à conservação da natureza e cidadania;
 Fomentar atitudes e valores que conduzam à consciencialização da importância do ser
humano, na sua dimensão física, intelectual e ética;
 Promover estilos de vida saudável;
 Integrar as vivências, experiências, conhecimentos e interesses dos participantes nas
atividades pedagógicas e de animação;
 Promover a troca de experiências e saberes com a comunidade local;
 Impulsionar o desenvolvimento de atitudes e mecanismos conducentes ao trabalho de
equipa;
 Estimular o contacto com a natureza;
 Motivar a preservação do ambiente;
 Estimular o conhecimento do património cultural e valorizar a sua preservação;
 Responder às necessidades dos participantes, contribuindo através da implementação de
atividades diversificadas, para potenciar o desenvolvimento equilibrado dos jovens,
incentivando a criação de condições e situações de aprendizagem conducentes à
formação de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários e valorizando a
dimensão humana do trabalho, do esforço e da qualidade dos resultados a atingir;
 Desencadear comportamentos que permitam o desenvolvimento de atitudes conscientes
no âmbito da saúde, ambiente, consumo e segurança.

ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS E PEDAGÓGICAS

Compromissos
 Investir em práticas pedagógicas e de animação inovadoras
 Apostar na utilização de novas tecnologias/recursos multimédia
9
PROJETO PEDAGÓGICO E DE ANIMAÇÃO 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

 Valorizar os processos de aprendizagem por experimentação e/ou observação
 Organização de atividades educativas com base nos currículos escolares
 Estimular a auto confiança através do contacto com a natureza e atividades a ela
associadas

Áreas de intervenção específicas
 Biologia e Geologia,
 História e Etnografia;
 Água e Ambiente;
 Gestão dos recursos naturais;
 Modo de Produção Biológico;
 Atividades desportivas associadas ou não a atividades pedagógicas.
Conteúdos curriculares a explorar
TEMAS


A água e a atividade humana - qualidade da água.



Poluição da água.



O ciclo da água Rios, ribeiros, lagos, poços (diferentes formas da água na
paisagem)



Infiltração da água – ciclo da água



Reconhecer manifestações da vida vegetal e animal



Identificar cores, sons e cheiros da natureza



Reconhecer diferentes ambientes onde vivem plantas



Comparar e classificar animais segundo o seu modo de vida



Observar animais selvagens



Recolher dados sobre o modo de vida dos animais



Variação do comportamento dos animais com os fatores do meio.
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As plantas e o meio.



Proteção dos ecossistemas naturais



Recolha de amostras de rochas



Diferentes tipos de rochas



Conservação dos solos



Génese dos solos



Génese das rochas sedimentares



Deriva dos continentes



Rochas, minerais e atividade humana



Ambiente natural e primeiros povos



As primeiras sociedades produtoras



Portugal nos séculos XIII e XIV



Agricultura como fonte de matérias-primas



Reconhecer a criação de gado como fonte de matérias-primas



Reconhecer a floresta como fonte de matérias-primas



Observar animais domésticos



Fatores naturais com influência na agricultura



Técnicas agrícolas tradicionais e modernas



Ritmo dos trabalhos agrícolas



Perigos para o homem e o ambiente no uso de químicos



Agricultura Biológica



Conhecer normas de prevenção de incêndios



O Lince-ibérico

Atividades desportivas a introduzir nos Planos de Atividades

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
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solicitação (aquando de campos de férias não propostos diretamente pelo PNN), definidas no
programa 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
 Piscina
 Gincana
 Aventura no Parque (jogo de pistas)
 Atividades de orientação
 Percursos pedestres
 Desportos diversos mediante solicitação
Linhas gerais de atuação
 Proporcionar aos participantes condições para desenvolverem as suas capacidades de
forma a construir etapas seguras no seu percurso de formação para a vida ativa;
 Assegurar que sejam equilibradamente inter-relacionados o saber e o saber-fazer, a
teoria e a prática, a cultura escolar e a cultura do quotidiano;
 Desenvolver atividades que permitam desenvolver nos participantes o espírito de
autonomia, iniciativa, responsabilidade e espírito crítico;
 Desenvolver estratégias que promovam a articulação horizontal e vertical dos currículos
disciplinares com as atividades pedagógicas e de animação;
 Promover uma utilização progressiva das novas tecnologias como recurso essencial no
processo de aprendizagem.
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RECRUTAMENTO E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO PESSOAL TÉCNICO

Coordenador
Funções: responsável pelo funcionamento do campo de férias, tendo como funções a
superintendência técnica, pedagógica e administrativa das atividades do campo de férias.
Nome: Diogo Nascimento / Débora Moraes
Currículo: Diretor Coordenador PNN / Técnica de ecoturismo PNN

Monitores
Funções: responsáveis pelo acompanhamento dos participantes durante a execução das
atividades do campo de férias.
Recrutamento: O Parque de Natureza de Noudar dispõe de uma bolsa de colaboradores com as
mais diversas competências, incluindo monitores/animadores que serão contactados para
acompanhar os campos de férias que se realizarão ao longo de cada ano - com base no Plano
Anual de Atividades projetado.
A quantidade de monitores/animadores a afetar a cada campo de férias será adaptada ao
número e idade dos participantes, conforme o Decreto-Lei n.º 304/2003 com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 109/2005, pelo Decreto-Lei n.º 163/2009 e pelo Decreto-Lei n.º
32/2011.
Formação: Os monitores/animadores que constam/venham a constar da bolsa de colaboradores
do Parque de Natureza de Noudar frequentaram ações de formação na área.
A EDIA propõe-se promover a formação contínua e regular dos monitores/animadores que
fazem parte da bolsa de colaboradores do Parque de Noudar, por forma a incentivar a
atualização dos seus conhecimentos na área da animação.
Como critérios para seleção dos monitores consideram-se:
- conhecimento do contexto do Parque de Natureza de Noudar;
- experiência anterior em atividades do Parque de Natureza de Noudar;
- experiência em atividades lúdico-pedagógicas com o publico infanto-juvenil.
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