ACTIVIDADES
NAS FÉRIAS
PORQUÊ ESCOLHER A RODA VIVA?
PORQUE ASSUMIMOS A ACTIVIDADE DA RODA VIVA COMO UMA MISSÃO E NÃO UM NEGÓCIO!
A RODA VIVA foi criada em 1997, fruto da firme convicção de que a Educação é pilar fundamental na
construção de um futuro melhor. Animada por forte vontade de intervir activamente nessa construção, a
Roda Viva propôs-se como principal missão, colaborar com os Pais na Educação e Formação das suas
Crianças e Jovens, através de actividades que contribuam para o seu crescimento integral – intelectual,
emocional e físico – ocupando de forma Segura, Saudável e Divertida os seus Tempos Livres.
PORQUE TEMOS MUITA EXPERIÊNCIA E VERSATILIDADE!
Consciente de que qualquer Pai exigente quer o melhor para os seus Filhos e sabe que amá-los também é
saber confiá-los a boas mãos, a RODA VIVA investe todo o seu know how, acumulado ao longo destes anos,
na diversificação de programas que, ao mesmo tempo que garantem aos Pais a tranquilidade de os saberem
bem entregues, são também uma Óptima Solução para lhes proporcionar dias de férias felizes.
PORQUE PROPORCIONAMOS EXPERIÊNCIAS INESQUECÍVEIS E MARCANTES!
Procurando ser uma forma divertida de educar, e não uma mera solução para ocupar as férias, a RODA VIVA
escolhe cuidadosamente o leque de Actividades com que dinamiza os seus programas de forma a
proporcionar Experiências enriquecedoras que, num mix equilibrado de diversão, cultura, aventura e acção,
permitem transmitir os valores que norteiam a Roda Viva.
PORQUE AS ACTIVIDADES RODA VIVA SÃO UM INVESTIMENTO NO FUTURO!
Pretendendo marcar a diferença, a RODA VIVA contribui para a formação do carácter de cada Participante,
potenciando as suas capacidades, alargando conhecimentos, incutindo valores cívicos, estimulando o
desembaraço físico, incentivando amizades duradouras e sensibilizando para o apreço do património natural
e cultural nacionais, assim como para a preservação ambiental.
PORQUE A QUALIDADE E A SEGURANÇA SÃO DAS NOSSAS MAIORES PREOCUPAÇÔES!
A RODA VIVA procura, também, marcar a diferença pela enorme preocupação com a Qualidade, não só na
escolha e manutenção dos locais e actividades, dando prioridade à Segurança, como pelo cuidado na
Alimentação e na selecção criteriosa dos Monitores.
PORQUE TEMOS UMA EXCELENTE EQUIPA SUPER MOTIVADA!
O sucesso das actividades RODA VIVA, é também assegurado pela motivação e Formação Específica da
Equipa de Monitores. São jovens, responsáveis, divertidos, dinâmicos e empenhados que esperam os
Participantes, para lhes proporcionar umas Férias fantásticas, cheias de actividades, aventura e emoções!
É com orgulho que a Equipa conta já com vários ex-Participantes.
PORQUE PRIVILEGIAMOS O ATENDIMENTO PERSONALIZADO!
A qualidade do Acompanhamento e a Relação de Confiança entre Monitores e Participantes permitem dar
uma atenção particular a cada um, possibilitando, também, a inclusão de Participantes com necessidades
especiais.
PORQUE A RODA VIVA É O LUGAR CERTO PARA PASSAR UMAS FÉRIAS ESPECTACULARES!!!
A RODA VIVA propõe 3 opções de Programa, de características diferentes, que podem ser complementares:
- CAMPOS/COLÓNIAS de FÉRIAS fechadas (residenciais)
- CAMPOS/COLÓNIAS de FÉRIAS abertas (não residenciais - ida e volta diária)
- COLÓNIAS DE FÉRIAS PRAIA/CAMPO ou PRAIA/EMPRESA ou PRAIA/ESCOLA
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