


 
 

KEEP CALM VOLT’À’TACAR 
Programa de Férias Ativas da Páscoa para Crianças e Jovens 

5 > 7 (quarta a sexta-feira) e 10 > 13 (segunda a quinta-feira) | ABRIL 2017 
 
 

PROGRAMA 
 
 
[QUARTA-FEIRA] 5 ABRIL 
‘BORA AO SAMOUCO 
Locais: Base Aérea n.º 6 e Pavilhão Desportivo do Samouco. 
Concentração/acolhimento: Pavilhão Desportivo do Samouco. 
Atividades: 
// Base Aérea n.º 6 (manhã): atividades de conhecimento da Unidade (visita a aeronaves e secção 
de assistência e socorro). 
// Pavilhão Desportivo do Samouco (tarde): jogos desportivos (basquetebol e futsal). 
Parceria: Base Aérea n.º 6. 
 
 

[QUINTA-FEIRA] 6 ABRIL 
DO CONVENTO P’RÁ TAPADA 
Locais: Convento de Mafra e Tapada de Mafra. 
Concentração/acolhimento: Pavilhão Gimnodesportivo de Alcochete (inicial das 08h15 às 08h30 e 
final das 18h00 às 18h30). 
Atividades: 
// Convento de Mafra (manhã): visita guiada/orientada por todo o palácio (inclui biblioteca). 
// Tapada de Mafra (tarde): passeio pedestre, experiência de falcoaria, experiência de tiro com 
arco e demonstração de voo livre. 
 
 
[SEXTA-FEIRA] 7 ABRIL 
NAVEGAR, NAVEGAR 
Locais: Fórum Cultural de Alcochete e Biblioteca de Alcochete. 
Concentração/acolhimento: Fórum Cultural de Alcochete. 
Atividades: 
// Fórum Cultural de Alcochete (manhã): atividades lúdico-pedagógicas no âmbito da exposição 
“Invasão Exótica: o Tejo sob Ameaça”. 
// Biblioteca (tarde): visionamento do filme “Trust – Perigo online”, seguido de debate e 
apresentação dos perigos associados à utilização da internet e das redes sociais  
 
 
 
 



[SEGUNDA-FEIRA] 10 ABRIL 
SEMPRE PRONTOS 
Locais: Albergue da Juventude/Parque Desportivo do Valbom e Pavilhão Gimnodesportivo de 
Alcochete. 
Concentração/acolhimento: Albergue da Juventude. 
Atividades: 
// Albergue da Juventude/Parque Desportivo do Valbom (manhã): orientação com sinais de pista, 
desafios e animação. 
// Pavilhão Gimnodesportivo de Alcochete (tarde): jogos desportivos (dodgeball, andebol e pau 
queimado). 
Parceria: Grupo 255 Alcochete – Associação de Escoteiros de Portugal. 
 
 
[TERÇA-FEIRA] 11 ABRIL 
“PERDIDOS” NA ARRÁBIDA 
Locais: Parque Natural da Arrábida. 
Concentração/acolhimento: Pavilhão Gimnodesportivo de Alcochete (inicial das 08h15 às 08h30 e 
final das 17h30 às 18h00). 
Atividades: 
// TransArrábida: caminhada pelo Parque Natural da Arrábida (desde o parque de campismo dos 
Picheleiros até ao Portinho da Arrábida, com passagem pelo Formosinho, o ponto mais alto do 
Parque Natural). 
// Jogos de praia. 
 
 
[QUARTA-FEIRA] 12 ABRIL 
ATÉ AMANHÃ! 
Locais: Piscina Municipal, Fundação das Salinas do Samouco e Albergue da Juventude 
Concentração/acolhimento: Albergue da Juventude. 
Atividades: 
// Piscina Municipal (manhã): jogos aquáticos. 
// Fundação das Salinas do Samouco (tarde): passeio de BTT. 
// Noite no Albergue da Juventude: jogos de tabuleiro, jogos noturnos e dormida. 
Parceria: Fundação das Salinas do Samouco. 
 
 
[QUINTA-FEIRA] 13 ABRIL 
BOM DIA… ATÉ AO VERÃO! 
Local: Albergue da Juventude. 
Concentração/acolhimento: Albergue da Juventude (para os participantes que não participem na 
Noite no Albergue). 
Atividades: 
// Artes urbanas (pintura, stencil, graffiti). 
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CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
 
O programa KEEP CALM VOLT’À’TACAR é organizado pela Divisão de Intervenção Social (Setor de Cultura, 
Setor de Desporto e Setor de Juventude e Movimento Associativo) da Câmara Municipal de Alcochete. 
 
Objetivos: 
// Promover a ocupação das férias escolares das crianças e jovens, de ambos os sexos, do concelho de 
Alcochete, através de um conjunto diversificado de atividades físicas, desportivas, lúdicas e culturais; 
// Fomentar o convívio, espírito de grupo e parceria entre as crianças e jovens; 
// Estimular o espírito crítico e criativo entre as crianças e jovens. 
 
Público-alvo: 
// O programa destina-se, preferencialmente, a crianças e jovens dos 10 aos 14 anos de idade, com 
frequência no 2.º e/ou 3.º ciclo do ensino básico. 
 
Horários e locais: 
// As atividades decorrem no período das 09h00 às 17h00, exceto quando indicado em contrário. 
// Os acolhimentos/receção (inicial e final) dos participantes decorrem no período das 08h30 às 09h00 
(manhã) e das 17h00 às 17h30 (tarde), exceto quando indicado em contrário. 
// Nos dias ‘Bora ao Samouco (5 de abril), Do Convento p’rá Tapada (6 de abril) e “Perdidos” na Arrábida 
(11 de abril), os acolhimentos/receção das manhãs serão feitos no período das 08h15 às 08h30. 
// No dia Do Convento p’rá Tapada (6 de abril), o acolhimento/receção da tarde será feito no período das 
18h00 às 18h30. 
// No dia “Perdidos” na Arrábida (11 de abril), o acolhimento/receção da tarde será feito no período das 
17h30 às 18h00. 
// Locais de acolhimento: os participantes deverão ser entregues/recolhidos, de acordo com: 
. quarta-feira, 5 de abril: Pavilhão Desportivo do Samouco (Rua da Praia, Samouco); 
. quinta-feira, 6 de abril: Pavilhão Gimnodesportivo de Alcochete (Rua da Liberdade, Alcochete); 
. sexta-feira, 7 de abril: Fórum Cultural de Alcochete; 
. segunda-feira, 10 de abril: Centro de Estágio Albergue da Juventude (Rua da Liberdade, Alcochete); 
. terça-feira, 11 de abril: Pavilhão Gimnodesportivo de Alcochete; 
. quarta-feira, 12 de abril: Centro de Estágio Albergue da Juventude; 
. quinta-feira, 13 de abril: Centro de Estágio Albergue da Juventude. 
// Para os participantes que não dormirem no Albergue da Juventude (dia 12 de abril) o horário de 
acolhimento/receção ao final da tarde é das 17h00 às 17h30. Neste caso, na manhã do dia seguinte, 
deverão estar no Albergue da Juventude no horário das 08h30 às 09h00. 
 
Custo de participação: 
// € 50,00 por participante. 
// € 30,00 por participante que beneficie, comprovadamente, de ação social escolar – escalão A. 
// € 40,00 por participante que beneficie, comprovadamente, de ação social escolar – escalão B. 
// No custo de participação está incluído o acesso direto a todas as atividades, transportes, cinco almoços, 
um jantar, um pequeno-almoço, um lanche (dia 13 de abril) e seguro de acidentes pessoais. Não estão 



incluídos os almoços dos dias Do Convento p’rá Tapada (6 de abril) e “Perdidos” na Arrábida (11 de abril), 
bem como outras refeições (lanches). 
// A não dormida no Albergue da Juventude não dá direito a qualquer redução no custo de participação. 
// As refeições incluídas no programa serão fornecidas pela Câmara Municipal, confecionadas em refeitório 
escolar de acordo com os procedimentos inerentes a uma alimentação equilibrada e saudável. 
 
Inscrições: 
// As inscrições têm início no dia 20 de março, no Setor de Desporto da Câmara Municipal (sito na rua do 
Mercado) e prolongam-se até ao dia 3 de abril.  
// O horário de funcionamento do Setor de Desporto é o seguinte: dias úteis, das 9h00 às 12h30 e das 
14h00 às 17h30. 
// As inscrições deverão ser efetuadas por familiares diretos dos participantes. 

 
Informações adicionais: 
// O programa está limitado a um máximo de 40 participantes e a um mínimo de 15. 
// Dá-se preferência a participantes que frequentem a totalidade do programa (excetuando a dormida no 
Albergue da Juventude, de caráter facultativo), sendo que não haverão reduções de custo de participação 
para quem, por qualquer razão alheia à organização, não possa participar em alguma(s) atividade(s). 
// A não comparência nos horários de acolhimento/receção conduzirá à não participação na(s) atividade(s) 
do(s) respetivo(s) dia(s). 
// Todas as atividades do programa são acompanhadas/orientadas/monitorizadas por técnicos da Câmara 
Municipal e elementos das várias entidades parceiras. 
// Os participantes deverão munir-se de dois lanches diários (manhã e tarde) e água. 
// Os participantes deverão utilizar roupa e calçado prático e adequado. No dia 12 de abril, os participantes 
deverão trazer touca, calção/tanga de banho (licra) e/ou fato de banho/biquini e chinelos. 
// No dia 12 de abril, os participantes deverão trazer roupa necessária para a dormida no Albergue, 
produtos de higiene pessoal e roupa para o dia seguinte. 
// As horas previstas de chegada dos dias Do Convento p’rá Tapada (6 de abril) e “Perdidos” na Arrábida 
(dia 11 de abril) são meramente indicativas, estando subjacente aspetos como a saída dos respetivos locais, 
o tempo de transporte, trânsito, entre outros. 
// Os participantes deverão trazer bicicleta no dia Até amanhã! (12 de abril), aquando do 
acolhimento/receção. Nos casos de participantes que não disponham de bicicleta, a Câmara Municipal 
disponibiliza até um máximo de 6 bicicletas pelo universo dos participantes desde que assinalado na ficha 
de inscrição. 
// Não é permitida a utilização de quaisquer jogos eletrónicos portáteis. 
// É igualmente interdita a utilização de telemóveis pelos participantes durante o desenrolar das atividades. 
A organização mantém o registo de todos os contactos dos encarregados de educação, podendo os 
mesmos, de igual modo, contactar a organização através dos contactos em baixo. 
// Poderão existir alterações ao programa apresentado, sendo que estas serão da responsabilidade da 
Câmara Municipal e, dependendo dos casos, poderão pressupor devolução de parte do custo de 
participação e serão comunicadas aos participantes com a antecedência possível. 
// A organização reserva-se ao direito de proceder ao cancelamento de inscrições/exclusão do programa, 
quando se verifiquem comportamentos indisciplinares das crianças ou jovens participantes que perturbem 
seriamente o desenrolar do programa. 
 
Contactos telefónicos: 
// Pavilhão Desportivo do Samouco: 21 231 43 42 
// Biblioteca de Alcochete: 21 234 97 20 
// Fórum Cultural de Alcochete: 21 234 96 40 
// Centro de Estágio Albergue da Juventude: 21 234 25 08 
// Pavilhão Gimnodesportivo de Alcochete: 21 234 04 66 
// Piscina Municipal: 21 234 86 51 
// Setor de Desporto da Câmara Municipal: 21 234 86 49 
// Durante o programa e apenas para qualquer situação de contacto urgente direto: 91 868 15 79 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome: __________________________________________ Data de nascimento.: ______/_____/_____ 

Idade: _______anos  Nº identificação fiscal do participante: _______________________ 

Morada: __________________________________________       

Localidade: ____________________________  Código Postal: ______-____ 

Telemóvel:____________ Telefone:____________  E-mail:______________________  

 

Dia 12 de abril | Até amanhã! 

. Bicicleta para passeio de BTT (disponibilizada pela CMA)*:  Sim □  Não □   

. Dormida no Centro de Estágio Albergue da Juventude (facultativo): Sim □  Não □  

* A Câmara Municipal de Alcochete disponibiliza até um máximo de 6 bicicletas pelo universo total dos 

participantes que não disponham deste equipamento. 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

 

Eu,___________________________________ portador do B.I./cartão de cidadão n.º ________________, 

declaro que autorizo o meu educando(a) a participar no programa KEEP CALM VOLT’À’TACAR, de acordo 

com as condições de participação e funcionamento que me foram entregues. Mais informo que estão 

autorizados a entregar o meu educando a 

_______________________________________________________________________________. 

 

AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS 

 

Autorizo/Não autorizo (riscar o que não interessa) a recolha de captação de imagens do meu educando para 

efeitos de arquivo e divulgação da Câmara Municipal de Alcochete. 

 

Assinatura: _____________________________     Data:____/____/_______ 

 

 


