Actividades de Férias Roda Viva – Campos de Férias Verão 2020

Férias inesquecíveis numa verdadeira Roda Viva de Actividades!
CAMPOS de FÉRIAS fechados (residenciais)

Viver as emoções de um Campo de Férias Roda Viva,
é uma Experiência que fica na memória para toda a vida!
Nas próximas Férias é na Roda Viva onde vão querer estar!
Fazem-se muitos Amigos que não vão querer largar!
Jogos fantásticos, mas não dizemos quais são, se querem saber,
venham viver esta emoção!
Aceitem o desafio! Façam a mochila e venham!
Nota Prévia à realização das FÉRIAS RODA VIVA no VERÃO COVID
Apesar de irmos atravessar um período de férias condicionado pela pandemia do Covid
19, uma vez confirmada oficialmente a possibilidade de realização das actividades de
férias para crianças e jovens, a Roda Viva confirma a sua disponibilidade para as realizar.
Porque sabemos que há pais que continuam ou vão voltar ao trabalho presencial e
procuram deixar os filhos em segurança e porque há crianças que precisam mesmo de dar
largas à sua energia, depois de tanto tempo de confinamento, para além dos Participantes
que esperam 350 dias pela chegada ao Campo de Férias de verão, a Roda Viva, que tem
a segurança como uma das suas prioridades, não só em relação aos Participantes, como
aos seus Monitores e Colaboradores, está disponível para organizar actividades de verão,
inclusive o Campo de Férias. Estas actividades serão planeadas em moldes diferentes dos
habituais, seguindo as normas e recomendações oficiais que vierem a ser definidas,
algumas das quais podemos desde já prever (Ver no final da informação).
Nestas circunstâncias extraordinárias, a Roda Viva tem de contar com a colaboração
extraordinária de todos os Pais e Responsáveis no cumprimento do prazo de inscrição, em
qualquer das semanas de Julho ou Agosto, para que as medidas extraordinárias de higiene
e segurança possam ser implementadas atempadamente, sob pena de não se reunirem as
condições que viabilizem a realização das actividades.
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Férias inesquecíveis numa verdadeira Roda Viva de Actividades!
Campos de Férias Roda Viva
Os Campos de Férias Roda Viva estão abertos a crianças e jovens de todo o País, sejam
Particulares, de Empresas ou Instituições, em regime de não exclusividade.
Com o intuito de cimentar amizades duradouras, cultivar a entreajuda, o respeito pelos
outros, a responsabilidade e a persistência, os Participantes são incentivados a colaborar
em algumas tarefas do dia-a-dia do Campo.
Preocupada com a inclusão de crianças Especiais, portadoras de algum grau de
deficiência, a Roda Viva tem desenvolvido uma gratificante colaboração com os Pais,
recebendo 1 a 2 crianças ou jovens, por turno, sensibilizando os Participantes para a
aceitação das diferenças e incentivando a sua colaboração na integração destes
Participantes tão Especiais.
Uma excelente Equipa de Monitores, jovens, responsáveis, divertidos, dinâmicos e
empenhados, espera os Participantes, preparada para lhes proporcionar umas férias
inesquecíveis.
Localização: Praia Grande – Almoçageme, Sintra
A 45 minutos de Lisboa, a escassos minutos, a pé, da Praia Grande, muito perto da serra de
Sintra, rodeada por um anel de vilas riquíssimas em património e curiosidades, inserida num
hectare de pinhal, a Casa da Praia Grande tem uma situação privilegiada, que permite um
leque variadíssimo de actividades ao ar livre. Propriedade da Repsol Portuguesa, foi
concebida de raiz para receber crianças em férias.
Concessionada à Roda Viva que a remodelou e redecorou, os seus espaços são amplos,
muito alegres e acolhedores. Incluem camaratas, balneários, refeitório, salão multiusos, sala
de Formação, matraquilhos e ping-pong, espaço relvado, campo de futebol, piscina e
pinhal, entre outros.
Ver imagens em: http://www.rodaviva.pt/online/gal_inst_almocageme/gal_almocageme.html
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Calendário Campos de Férias 2020
Turnos Semanais de 8 dias e 7 noites ou Quinzenais de Sábado a Sábado
• 1º Turno - 18 de Julho a 25 de Julho (Dos 7 aos 17 anos)
• 2º Turno - 25 de Julho a 01 de Agosto (Dos 7 aos 14 anos)
• 3º Turno - 01 de Agosto a 08 de Agosto (Dos 7 aos 14 anos)
• 4º Turno - 08 de Agosto a 15 de Agosto (Dos 7 aos 17 anos)
• 5º Turno - 15 de Agosto a 22 de Agosto (Dos 7 aos 17 anos)
• 6º Turno - 22 de Agosto a 29 de Agosto (Dos 7 aos 17 anos)
Campo Especial Vivaços, para maiores de 15 anos:
• 1º Turno - 25 de Julho a 1 de Agosto
• 2º Turno - 1 de Agosto a 8 de Agosto
Faixas Etárias: Rodinhas 6-9 / Vivacinhos 10-14 / Vivaços 15-17 anos (inclusive)

PRAZO de INSCRIÇÃO para todos os turnos: 21 de JUNHO - Prazo a ser respeitado para que
as medidas extraordinárias possam ser implementadas atempadamente.

Programa para o Verão 2020
Dando prioridade à segurança, a Roda Viva escolhe cuidadosamente o leque de
Actividades com que dinamiza os seus programas. Fazendo jus ao nome Roda Viva, os
programas incluem uma grande diversidade de actividades, num mix equilibrado de
diversão, cultura, aventura e acção.
Neste Verão, os programas não podem deixar de se focar nos temas mais badalados da
actualidade: sustentabilidade e vida saudável, tentando enraizar hábitos de boas práticas
de uma forma bem divertida, criativa e original.
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1º, 3º e 5º Turnos - Uma semana de 3 S’s: Saudável, Sustentável e sem Sobras
Porque os bons hábitos se adquirem praticando, os jogos, passeios e outras actividades
estarão focadas nestes 3 S’s.
2º, 4º e 6º Turnos - Uma semana de 3 R’s: Recriar, Reutilizar e Reusar
Porque da reciclagem já muito se falou, nas actividades iremos descobrir como utilizar e
dar uma nova vida a materiais que de outra forma seriam lixo.
Sem nunca esquecer a diversão, jogos aquáticos, surf ou body-board, batalhas das cores
na praia, “glow party”, jogos nocturnos como furor e cluedo são algumas das actividades
comuns a todas as semanas.
Expressamente para os maiores de 15 anos foi criado o Campo Especial Vivaços que tem
sido um sucesso desde 2004. São uma ou duas semanas de actividades incríveis, num
desafio permanente de teste às capacidades de criatividade, resiliência, engenho,
aventura, trabalho em equipa… viver e sobreviver!!!
Os programas detalhados de cada turno serão elaborados conforme o número de
inscrições e as idades dos Participantes inscritos.
Condições de participação
Valores:
• Semana 8 dias / 7 noites: 350€
• Quinzena 15 dias / 14 noites: 665€
• Campo Especial Vivaços 8 dias / 7 noites: 300€
• Campo Especial Vivaços 15 dias / 14 noites: 570€
Notas:
- Os preços incluem alojamento, alimentação, acompanhamento permanente,
actividades, transportes para as actividades, seguro e IVA às taxas legais em vigor.
- O preço não inclui transporte de ida e volta para o campo de férias que deve ser
garantido pelos responsáveis.
RODA VIVA • Direcção: Maria do Carmo Soares de Albergaria d’Aguiar
Rua Dom Jorge da Costa, 10A –1400-414 LISBOA • Tel 21 302 13 25 • Telm 96 504 03 74

Registo nº 337/DRVL/2016 • Alvarás 133/04 e 735/10 IPJ • Contribuinte nº 503912492 • Capital: 10.000 euros
mcaguiar@roda-viva.pt • www.roda-viva.pt • www.facebook.com/roda.viva.act

4

Actividades de Férias Roda Viva – Campos de Férias Verão 2020

Férias inesquecíveis numa verdadeira Roda Viva de Actividades!
Descontos:
- 10% a partir do 2º filho, Cliente frequente, E&O, Pumpkin e outros Parceiros.
- 12% para associados da APFN.
Nota:
- O Campo dos Vivaços, dadas as suas características, tem um valor único, tanto para
Particulares como para Parceiros.
Condições de Pagamento
40% aquando da inscrição;
60% restante 2 semanas antes do início do Turno em que se inscreveu;
Enviar por e-mail comprovativos das transferências efetuadas para o IBAN: PT50 0007 0013
0038 5470 0045 4 indicando sempre o nome do Participante.
Condições Gerais

• Número mínimo de participantes por turno: 24
• Acompanhamento: Cada Equipa é composta por 1 Monitor/a para cada grupo de 6

a 10 Participantes, Coordenadores de Equipas e Actividades e 1 Director/a.
• Alojamento: camaratas de 2 a 6 beliches e balneários, divididos por idade e género.
• Alimentação: inclui Pequeno Almoço, Almoço, Lanche e Jantar. É distribuído um
pequeno lanche a meio da manhã e ceia antes de deitar, se as actividades os
justificarem.
A ementa é cuidadosamente elaborada, procurando conciliar os gostos dos
Participantes, com a selecção de alimentos de qualidade e que correspondam às
exigências de uma alimentação saudável e equilibrada, privilegiando o comércio
local e os produtos nacionais.
Nota: A Roda Viva adquiriu know how na área das intolerâncias alimentares,
particularmente doença Celíaca e intolerância à lactose.
• Seguro: A Roda Viva tem um contrato de Seguro de Acidentes Pessoais – Grupo,
mediante listagem enviada com a antecedência de 2 dias úteis.
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• Documentos necessários: Ficha de Inscrição e fotocópia do Seguro de Saúde (caso
exista).
Outro ou outros documentos que possam vir a ser exigidos em virtude da pandemia.

Possíveis alterações devidas ao Covid19
Sendo a segurança uma das prioridades da Roda Viva, não só em relação aos
Participantes, como aos seus Monitores e Colaboradores, serão implementadas todas as
medidas de higiene e segurança que forem recomendadas, prevendo-se desde já:
NAS INSTALAÇÕES:
- Desinfecção diária das instalações, reforçada na mudança de turno;
- Redução da lotação das camaratas;
- Utilização de luvas e máscaras;
- Disponibilização de gel desinfetante em todos os locais de passagem:
- Outras que venham a ser recomendadas ou necessárias, como o controle de
temperatura.
NAS ACTIVIDADES:
- Cancelamento de actividades em espaços de terceiros, à excepção de praias e parques;
- Cancelamento de actividades em que seja necessário o aluguer de autocarros;
- Encerramento da piscina das instalações do Espaço Roda Viva-Praia Grande.
NAS DATAS:
- Atrasar o início dos Campos e prolongá-los até final de Agosto.

Amar os Filhos também é saber confiá-los a boas mãos!
Confiem-nos à Roda Viva!
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