
Campo de Férias do Cadaval

Proposta de Turnos de Verão 2021     

Julho e Agosto de 2021

Nº de registo de Campos de Férias 13/2012/DRLVT . Nº de registo de Animação Turística  11/2014  . Nº de registo de alojamento local 59335/AL



Campo de Férias do Cadaval

Apartado 029 EC Cadaval, 2554-909 Cadaval
(Quinta do Lagar Velho, Estada do Vale, Sobrena, Peral, Cadaval)

Tl: 262 744 050           cadaval@tempodeaventura.pt

Latitude : 39º15’4.06”N           Longitude:9º 3’18.98”W

Todas as Atividades decorrem 

dentro  do Espaço  de 50 000m2

do Campo de Férias. O Tempo de

Aventura detém todas as

estruturas necessárias à

dinamização do programa.



Datas e Valores dos Turnos de Verão 2021

Turnos com Duração de Uma Semana – 07 dias

Turnos com Duração de Duas Semanas – 14 dias

Turno: Data início Data de término Duração Valor

1º Turno 04 de Julho 17 de Julho de 2021 14 dias 510,00€

2º Turno 18 de Julho 31 de Julho de 2021 14 dias 510,00 €

3º Turno 01 de Agosto 14 de Agosto de 2021 14 dias 510,00 €

4º Turno 15 de Agosto 28 de Agosto de 2021 14 dias 510,00 €

Nota: O Valor descrito corresponde ao Valor total/final já com IVA incluído

Os Transportes de ida e regresso são da responsabilidade dos Encarregados de Educação

Entrada, no 1º dia, a partir das 16H00 e Saída no último dia, até às 12H00

Turno: Data início Data de término Duração Valor

Turno A 04 de Julho 10 de Julho de 2021 07 dias 255,00 €

Turno B 11 de Julho 17 de Julho de 2021 07 dias 255,00 €

Turno C 18 de Julho 24 de Julho de 2021 07 dias 255,00 €

Turno D 25 de Julho 31 de Julho de 2021 07 dias 255,00 €

Turno E 01 de Agosto 07 de Agosto de 2021 07 dias 255,00 €

Turno F 08 de Agosto 14 de Agosto de 2021 07 dias 255,00 €

Turno G 15 de Agosto 21 de Agosto de 2021 07 dias 255,00 €

Turno H 22 de Agosto 28 de Agosto de 2021 07 dias 255,00 €

Nota: O Valor descrito corresponde ao Valor total/final já com IVA incluído

Os Transportes de ida e regresso são da responsabilidade dos Encarregados de Educação

Entrada, no 1º dia, a partir das 16H00 e Saída no último dia, até às 12H00

Não estão incluídas transições (alojamento e alimentação entre turnos de uma semana)



Tempo de Aventura está a contar com todos no

Verão de 2021 no Campo de Férias do Cadaval.

Nunca fez tanto sentido escolher este local para umas férias

saudáveis e em segurança no meio da natureza. Na sequencia do

ano anterior, e com a experiencia positiva do Verão de 2020,

mantivemos algumas pequenas regras, muito fáceis de cumprir.

Assim todos podem ter umas férias espetaculares. Num espaço

que respeita as distâncias de segurança, permanentemente em

contacto com a natureza, em que as atividades no exterior são o

principal convite. Este é o local perfeito para o desenvolvimento

destes novos valores.

Complementando as informações da nossa proposta de campos

de férias, enviamos esclarecimentos e diretivas adicionais que

poderão ajudar os encarregados de educação.

Deste modo partilhamos de que consegue consultar o Plano de

Atividade previsto para os turnos em

https://www.tempodeaventura.pt/wp-content/uploads/2020/02/2020-Planos-de-Atividades.pdf

e para mais informações aos Encarregados de Educação

poderão consultar informações acedendo a

https://www.tempodeaventura.pt/campos-de-ferias/#informacoes,

onde pode encontrar informações sobre as questões de

prevenção e segurança, nomeadamente no que diz respeito

às boas práticas previstas pelo “Clean & Safe”; diretivas

previstas em Plano de Contingência do Campo de Férias e

ainda as Indicações guia do Instituto Português da

Juventude.

https://www.tempodeaventura.pt/wp-content/uploads/2020/02/2020-Planos-de-Atividades.pdf
https://www.tempodeaventura.pt/campos-de-ferias/#informacoes


Programa Tipo de Atividades para turnos de 1 Semana – 07 Dias 

Domingo

1º Dia

2ª Feira

2º Dia

3ª Feira

3º Dia

4ª Feira

4º Dia

5ª Feira

5º Dia

6ª Feira

6º Dia

Sábado

7º Dia

Alvorada Alvorada Alvorada Alvorada Alvorada Alvorada

Tai Chi Matinal e Peq-

Almoço

Tai Chi Matinal e Peq-

Almoço

Tai Chi Matinal e Peq-

Almoço

Tai Chi Matinal e Peq-

Almoço

Tai Chi Matinal e Peq-

Almoço

Tai Chi Matinal e Peq-

Almoço

“Jogos Aventura-te”

Mega-Slide, Circuito de 

descida aérea que 

passa por cima do 

lago.

“Caça ao Tesouro” 

Jogo de Exploração e 

descoberta com 

desafios e códigos.

“Jogos Aventura-te”

Canoagem – Kayakes

Seet On Top no Lago 

Biológico; Hip-Hop e  

“Fishingball”

“Jogos Aventura-te”

Desportos de Equipa: 

Baiseball; Bigball; Mega 

Voleiball; Badmintom; 

Aeróbica

“Jogos Aventura-te”

Stand-Up-Paddle no 

Lago Biológico; Danças 

sociais e Artes 

Marciais.

Jogo de Pistas Digital  

que dará origem ao 

Álbum Digital de Turno. 

Entrega Diplomas

Fim do Turno

Preparativos de 

Receção de acordo 

Plano de Contingência

Piscina Livre

Jogos/Brincadeiras

“ A Bisnaga”

Piscina Livre

Jogos/Brincadeiras 

“Estafetas Aquáticas”

Piscina Livre

Jogos/Brincadeiras 

“Pólo Aquático”

Piscina Livre

Jogos/Brincadeiras 

“Hidroginástica”

Piscina Livre

Jogos/Brincadeiras 

“Volei Aquático”

Ações de Plano de 

Contingência

Almoço com Animação 

de ABS (Alto e Bom 

Som)

Almoço com Animação 

de ABS (Alto e Bom 

Som)

Almoço com Animação 

de ABS (Alto e Bom 

Som)

Almoço com Animação 

de ABS (Alto e Bom 

Som)

Almoço com Animação 

de ABS (Alto e Bom 

Som)

Entrada e Receção de 

Participantes

Check-In

“Jogos Aventura-te”

Missões Laser-Tag no 

Forte Aventura do 

Campo de Férias. 

Jogos de Estátégia e 

de equipa.

“Jogos Aventura-te”

Campeonatos de 

Escalada em Parede 

Artificial de Escalada e 

Spider na Rede de High 

Ropes

“Jogos Aventura-te”

Treinos de Desportos 

Coletivos e Danças: 

Cheersleaders; Futebol; 

Andebol; Basquetebol

Gincana Tradicional:

Jogos populares: 

Corridas de Sacas; 

Ciclo da Agua; Jogo da 

Manta; Jogo da Corda; 

Limbo; outros na  

“Aldeia Aventura”

“Jogos Aventura-te”

Campeonatos de 

Precisão: Tiro com 

Arco; Zarabatana e 

Funda e Circuito Low

Ropes

Tempo de Aventura 

Campo de férias do 

Cadaval

Formação de Grupos 

Camarata e de 

Atividade

“Lanche Bollywood”, 

todos os dias uma nova 

coreografia e musica.

“Lanche Bollywood”, 

todos os dias uma nova 

coreografia e musica.

“Lanche Bollywood”, 

todos os dias uma nova 

coreografia e musica.

“Lanche Bollywood”, 

todos os dias uma nova 

coreografia e musica.

“Lanche Bollywood”, 

todos os dias uma nova 

coreografia e musica.

Piscina Livre

Teste do “Semáforo”

Nível de Natação

Piscina Livre

E Campeonatos “Jogo 

dos Submarinos””

Piscina Livre

E Campeonatos 

“Gincana da Bóias”

Piscina Livre

E Campeonatos de 

“Valsa Aquática”

Piscina Livre

E Campeonatos “A 

Barra Aquática”

Piscina Livre

E Campeonatos 

“Guiness Aquático”

Banhos/Higiene Banhos/Higiene Banhos/Higiene Banhos/Higiene Banhos/Higiene Banhos/Higiene

Jogatanas: 

“O Pistoleiro”

Jogatanas: 

“Jogo do Stop”

Jogatanas: 

“Cola Peganhenta”

Jogatanas: 

“Jogo das Cadeiras”

Jogatanas: 

“Dá Corda ao Relógio”

Jogatanas: 

“O Gorila do Chinês”

Jantar de Boas Vindas Jantar Jantar Jantar Temático Jantar Jantar Temático

“Welcome Things” 

Noite em Festa Com 

Concurso e Jogos de 

Cooperação. Musicas e 

Dança

Jogo Noturno

“Raid de Orientação” 

Circuito em Estrela nos 

percurso do Campo 

com Interpretação de 

Carta e Bússola. 

Jogo Noturno

“O Espião Infiltrado” 

Um Teatro Vivo, um 

desafio um Cluedo para 

descobrir quem é o 

Espião.

“Arraial de Gala” e ou 

Noite de Óscares 2021

Discoteca ao Ar Livre

Jogo Noturno

Scape Trails –

“Circuito das Chaves”,

Versão Outdoor dos 

Scape Rooms de 

Desafio.

Festival de Talentos e 

Fogo de Campo  e 

“Noite dos Mais” com 

Drive In

Ceia Ceia Ceia Ceia Ceia Ceia

“Boas Noites” com 

Cancioneiro de Campo

“Boas Noites” com 

Cancioneiro de Campo

“Boas Noites” com 

Cancioneiro de Campo

“Boas Noites” com 

Cancioneiro de Campo

“Boas Noites” com 

Cancioneiro de Campo

“Boas Noites” com 

Cancioneiro de Campo

Recolher Recolher Recolher Recolher Recolher Recolher



Programa Tipo de Atividades para Turnos de 2 Semanas – 14 Dias 

Domingo, 1º Dia 2ª Feira, 2º Dia 3ª Feira, 3º Dia 4ª Feira, 4º Dia 5ª Feira, 5º Dia 6ª Feira, 6º Dia Sábado, 7º Dia

Tai Chi e Peq- Alm Tai Chi e Peq- Alm Tai Chi e Peq- Alm Tai Chi e Peq- Alm Tai Chi e Peq- Alm Tai Chi e Peq- Alm

Preparativos de 

Receção de

“ Aventura-te”

Mega-Slide, Bigball;

“Caça Tesouro” Jogo  

Exploração

“Aventura-te”
Canoagem; Hip-

Hop,“Fishingball”

“ Aventura-te”
Baiseball; Megavolei; 

Badmintom; 

“Aventura-te”
Stand-Up-Paddle; Danças 

sociais e Artes Marciais.

Jogo de Pistas Digital  

que dará origem ao Álbum 

Digital de Turno

acordo com Plano de 

Contingência

Piscina Livre/Jogos

“ A Bisnaga”

Piscina Livre/Jogos

“Estafet. Aquáticas”

Piscina Livre/Jogos

“Pólo Aquático”

Piscina Livre/Jogos

“Hidroginástica”

Piscina Livre/Jogos

“Volei Aquático”
Entrega Diplomas

Fim do Turno

Ações de Plano Almoço e “ABS” Almoço e “ABS” Almoço e “ABS” Almoço e “ABS” Almoço e “ABS” Almoço e “ABS”

Check-In “Jogos Aventura-te”

Missões Laser-Tag no 

Forte Aventura do Campo 

de Férias. Jogos de 

Estratégia e de equipa.

“Jogos Aventura-te”

Campeonatos de Escalada 

em Parede Artificial de 

Escalada e Spider na Rede 

de High Ropes

“Jogos Aventura-te”

Desportos Coletivos e 

Danças: Cheersleaders; 

Futebol; Andebol; 

Basquetebol

Gincana Tradicional:

Jogos populares da 

Cultura Portuguesa na 

“Aldeia Aventura”

“Jogos Aventura-te”

Campeonatos de Precisão: 

Tiro com Arco; Zarabatana 

e Funda e Circuito Low

Ropes

“Jogos Aventura-te”

Triatlo Moderno Por 

Escalões Masculinos e 

Femininos

Formação Grupos “Lanche Bollywood” Lanche Bollywood” Lanche Bollywood” Lanche Bollywood” Lanche Bollywood” Lanche Bollywood”

Piscina Livre

“Semáforo”

Piscina Livre/Jogos

“Jogo  Submarinos””

Piscina Livre/Jogos

“Gincana da Boias”

Piscina Livre/Jogos

“Valsa Aquática”

Piscina Livre/Jogos

“A Barra Aquática”

Piscina Livre/Jogos

“Guiness Aquático”

Piscina Livre/Jogos

“Guiness Aquático”

Banhos/Higiene Banhos/Higiene Banhos/Higiene Banhos/Higiene Banhos/Higiene Banhos/Higiene Banhos/Higiene

Jogatanas: 

“O Pistoleiro”

Jogatanas: 

“Jogo do Stop”

Jogatanas: 

“Cola Peganhenta”

Jogatanas: 

“Jogo das Cadeiras”

Jogatanas: 

“Jogo do Relógio”

Jogatanas: 

“O Gorila do Chinês”

Jogatanas: 

“O Gorila do Chinês”

Jantar Boas Vindas Jantar Jantar Jantar Temático Jantar Jantar Temático Jantar Temático

“Welcome Things” Noite 

em Festa Com Concurso e 

Jogos de Cooperação. 

Musicas e Dança

Jogo Noturno

“Raid de Orientação” 

Circuito  Interpretação de 

Carta e Bússola. 

Jogo Noturno

“O Espião Infiltrado” 

Cluedo para descobrir 

quem é o Espião.

“Arraial de Gala” e ou 

Noite de Óscares 2021

Discoteca ao Ar Livre

Jogo Noturno

“Circuito das Chaves”,

Versão Scape Rooms

Festival de Talentos e Fogo 

de Campo  e “Noite dos 

Mais”

Noite Pipoca  “Drive in 

Cadaval”

Noite de Festival de 

Curtas de Animação

Ceia e “Boas Noites” Ceia e “Boas Noites” Ceia e “Boas Noites” Ceia e “Boas Noites” Ceia e “Boas Noites” Ceia e “Boas Noites” Ceia e “Boas Noites”

Domingo, 8º Dia 2ª Feira, 9º Dia 3ª Feira, 10º Dia 4ª Feira, 11º Dia 5ª Feira, 12º Dia 13ª Feira, 6º Dia Sábado, 14º Dia

Tai Chi e Peq- Alm Tai Chi e Peq- Alm Tai Chi e Peq- Alm Tai Chi e Peq- Alm Tai Chi e Peq- Alm Tai Chi e Peq- Alm Tai Chi e Peq- Alm

Gincana Aquática

“Water Chellenger”

“ Aventura-te”

Campeonatos de Mini 

Golf e Corfball

“Video-Paper” Jogo  de 

Expressão, construção  

Filme “Épico Cadaval”

“Aventura-te”
Foto-Paper “ A Coleção de 

Kromos Cadaval”

“ Aventura-te”
Stand-Up-Paddle; e Festa 

Tropical da Bóias.

“Aventura-te”

Gloria Gigante A 

Gincana de Grupo

Foto-Flash

Concurso das Selfies 

de Grupo mais loucas.

Piscina Livre/Jogos

“ Estátua”

Piscina Livre/Jogos

“ Tesouro Submerso”

Piscina Livre/Jogos

“O Equilibrista”

Piscina Livre/Jogos

“O Labirinto”

Piscina Livre/Jogos

“Natação Sincronizada”

Piscina Livre/Jogos

“Batalha Naval”
Concurso “Os Mais”

Fim do Turno

Almoço e “ABS” Almoço e “ABS” Almoço e “ABS” Almoço e “ABS” Almoço e “ABS” Almoço e “ABS” Check-Out

“Jogo do Mensageiro”

Os participantes vão 

conquistar o Mundo e 

Carimbar o Passaporte

“Jogos Aventura-te”

Campeonato das 

Fábulas de La Fontaine em 

Escalada e Spider

“Jogos Aventura-te”

Slalom Canoagem  e 

Estafetas dos Índios

“Jogos Aventura-te”Os

Jogos Mais loucos:

Fute Aranha; Vólei 

Bombeiro; O mergulho 

Ness; e o  Cupido.

Gincana Tradicional:

Desportos Coletivos

Campeonato das Seleções

Futebol; Andebol, Vólei e 

Basquete

“Jogos Aventura-te”

Scape Zone – Desafio por 

grupo dentro da linguagem 

Scpae Room na verão 

Outdoor.

“Lanche Bollywood” “Lanche Bollywood” Lanche Bollywood” Lanche Bollywood” Lanche Bollywood” Lanche Bollywood”

Piscina Livre

“Jogo do Pescador”

Piscina Livre/Jogos

“Jogo  Submarinos””

Piscina Livre/Jogos

“Gincana da Boias”

Piscina Livre/Jogos

“Valsa Aquática”

Piscina Livre/Jogos

“A Barra Aquática”

Piscina Livre/Jogos

“Guiness Aquático”

Banhos/Higiene Banhos/Higiene Banhos/Higiene Banhos/Higiene Banhos/Higiene Banhos/Higiene

Jogatanas: 

“Muralha da China”

Jogatanas: 

“Futebol Humano”

Jogatanas: 

“O Pilho”

Jogatanas: 

“O Lencinho”

Jogatanas: 

“Jogo da Corda”

Jogatanas: 

“Jogo da Barra”

Jantar Temático Jantar Jantar Jantar Temático Jantar Jantar Temático

Noite em Festa Com 

Concurso de Karaóke e  

Just Dance Outside

Jogo Noturno

“Peddy Paper Noturno” 

Circuito  Interpretação e 

de Observção

Jogo Noturno

“Ataque ao Castelo” 

Missões Laser-Tag

Noturnas

Noite de Casino, Concerto 

de Verão e Gala Globos de 

Ouro com Festa e 

Discoteca ao Ar Livre

Jogo Noturno

“Jogo do Naufrago” 

Desafios de Construção e 

Cooperação

Noite Final de Festa no 

Fogueira com 

Apresentações Finais: 

Teatro Musica e Dança

Ceia e “Boas Noites” Ceia e “Boas Noites” Ceia e “Boas Noites” Ceia e “Boas Noites” Ceia e “Boas Noites” Ceia e “Boas Noites”



Prevenção e Segurança Sanitária

O Campo de Férias do Cadaval, é o local perfeito para umas

férias saudáveis e em segurança no meio da natureza. Este,

que é um periodo especial com o surgimento do surto de

Corona vírus, covid-19, foram implementadas um conjunto de

regras e ações desde 2020, que visam a prevenção. Assim

todos, no reflexo do ano anterior, poderão ter umas férias

espetaculares em 2021, num espaço que respeita as

distâncias de segurança, permanentemente em contacto com

a natureza, em que as atividades no exterior são o principal

convite.

O Tempo de Aventura têm na sua conduta o cumprimento dos

requisitos que garantem o Selo de Estabelecimento Saudável

& Seguro da Turismo de Portugal.

Este foi e é o cenário de eleição para o desenvolvimento

destes novos valores.

Desta forma, com o cumprimentos das diretivas do Instituto

Português da Juventude, da Direção Geral de Saúde; assim

como a implementação do Plano de Contingência, permitir a

todos um ambiente seguro com uma menor ocupação na

lotação do campo de férias, adaptações da programação para

um divertimento e aventura seguros de férias.



O Campo de Férias do Cadaval, garante 

Dias de Aventura,
disponibiliza um conjunto de estruturas para um funcionamento

em paralelo, permitindo que todos se mantenham ocupados e

garantindo as questões de segurança.

▪ Mega slide de 175m, 

▪ Parede Artificial de Escalada

▪ Piscina

▪ Estrutura Spider para Escalada em High Ropes

▪ Campo de Futebol Relvado para competições 

desportivas

▪ O Forte ventura para as mais diversas missões de  

Laser-Tag, 

▪ Percursos Aventura para os Jogos de Pistas; 

Percursos de Orientação e Caças ao Tesouro

▪ Lago Biológico para a realização das Atividades de 

Canoagem e Stand-Up Paddle (SUP)

▪ Campo de Jogos Polivalente

▪ Circuito Low Ropes para Equilibrio

▪ Campo de precisão para Tiro com Arco, Zarabatana e 

Funda

▪ Campo de Jogos Polivalente e Campo de Volei

▪ Festas Temáticas  e Discotecas ao Ar Livre Na Aldeia 

Aventura.

▪ Anfiteatro para as noites especiais  à volta da fogueira

▪ Vários Relvados preparados para atividades 

cardiovasculares com música, dança, gincanas e jogos 

de cooperação

▪ E não podiam faltar os locais de Chill Out para o lazer e 

relax como o Deck Miradouro com vista para o Lago; 

Matraquilhos e vários spots de esplanada assim como 

Parque das Merendas.

O Campo de Férias está preparado para dias dinâmicos, 

divertidos e inesquecíveis.



O Tempo de Aventura,

organiza campos de férias para crianças e

jovens desde 1992. É um empresa com

larga experiencia, tendo prestigiadas

instituições e empresas nos seu conjunto

de clientes, ao longo destas quase 3

décadas.

O Campo de Férias localizam-se no

Cadaval – Campo de Férias do Cadaval,

entre a Serra de Montejunto e a Vila de

Óbidos, perto da Lagoa de Óbidos (Foz do

Arelho e da Cidade Termal – Caldas da

Rainha. Tudo a 45 minutos de Lisboa.

O Campo de Férias do Cadaval localiza-

se na Quinta do Lagar Velho, Estrada do

Vale, Sobrena, freguesia do Peral e

conselho do Cadaval. A cerca de 60 Km de

Lisboa.

O Tempo de Aventura detém todas as

estruturas necessárias à dinamização do

programa desenvolvido. Desta forma todas

as Atividades contempladas no

Cronograma previsto, decorreram dentro

da área do Espaço de 5 hectares do

Campo de Férias.



O Campo de Férias do Cadaval, tem excecionais

instalações. Parque de Estacionamento para quem nos visita,

amplas salas de convívio, discoteca e refeitório, áreas técnicas

devidamente equipadas, com modernas cozinhas industriais,

lavandarias e sistema de Segurança, Medidas de Autoproteção e

de HACCP implementado.

Temos ainda salas de atendimento aos encarregados de

educação, recepção, salas de reuniões, anfiteatro e WiFi.

As salas do Campo de Férias do Cadaval estão equipadas com ar

condicionado.

Em relação ao Alojamento, os participantes dos nossos

turnos de campo de férias são instalados em quartos múltiplos,

de grande qualidade e conforto, separados por sexo e idades.

De acordo com a ocupação prevista no plano de contingência, os

jovens serão instalados em quartos múltiplos até 6 pessoas

máximo. É desta forma garantida a qualidade, conforto e

segurança de cada um. O mesmo cuidado acontecerá nas

instalações sanitárias que cumprirão as orientações ditadas

pelo Instituto Português da Juventude em Parceria com a

Direção Geral de Saúde.

Atualmente temos o nº de registo de Campos de Férias

13/2012/DRLVT o nº de registo de Animação Turística

11/2014 e o nº de registo de alojamento local 59335/AL



As nossas Equipas Pedagógicas são 

criteriosamente selecionadas, sendo promovidas 

diversas ações de formação ao longo de todo o 

ano. Para além da constituição proposta para as 

equipas pedagógicas, os turnos de  Campo de 

férias por nós organizados, têm uma supervisão 

técnica dos nossos serviços centrais, que 

efetuam diversas visitas aos períodos de férias.

Os nossos campos de férias estão destinados 

para os seguintes escalões etários: 06 anos – 11 

anos; 12 anos - 14 anos; 15 anos – 17 anos

A constituição das equipas pedagógicas é a 

seguinte:

• 1 Coordenador,

• 1 Adjunto(a) de Coordenação, 

• 1 Monitor(a) para cada Grupo de Camarata e

• 1 um Monitor(a) para cada Grupo de 

Atividade

Não estão incluídos nos valores apresentados, os 

transportes de ida e regresso do Campo de 

Férias. Os Transportes são da responsabilidade 

dos Encarregados de Educação, com Entrada, 

no 1º  dia, a partir das 16H00 e Saída no 

último dia, até às 12H00.



Monitores do Campo de Férias

Os Monitores que integram as equipas de turno, são

selecionados, para poder executar o plano de

atividades com os desafios que este período especifico

da historia da humanidade solicita. Iremos manter na

estrutura da equipa ao longo do verão, uma

Coordenação e uma equipa de Monitores ativa e

sensibilizada para um maior controlo de segurança, da

dinâmica do controlo e domínio das novas competências

previstas para um verão através do implementado no

Plano de Contingência em vigor.

Neste sentido estão a ser promovidas diversas acções

de formação ao longo de todo o período que antecede a

realização dos turnos de verão . Não só nas áreas de

Animação e Monotorização, mas também nas diretivas

“Safe & Clean” da Turismo de Portugal; “Amigos do Sol”,

nas Ações de Prevenção e diretivas do IPDJ e DGS

“Guia de Boas Práticas”; assim como formação em

“Segurança Alimentar” para a equipa de Coordenação.

Toda a equipa sente que será um enorme privilégio

poder trabalhar e viver este conjunto de experiencias

que darão com toda a certeza origem a memórias

incríveis no próximo verão, a amizades para os

próximos anos e a emoções que estes jovens nunca

esquecerão.

A proximidade que se irá criar no desenvolvimento das

experiencias e jogos que o programa promove, irá

tentar esbater os últimos períodos de confinamento e

constrangimentos sociais de isolamento, sem a

partilha e sem a normal convivência com os amigos de

escola. E até as pequenas desventuras do dia a dia com

as extraordinárias situações de partilha, de

divertimento, desporto, contacto com a natureza, a

adrenalina, as musicas e as aventuras irão contribuir

para os habituais sentimentos de união muito fortes e

típicos da cultura dos Campos de Férias do Tempo de

Aventura.



Enquadramento Pedagógico

Os campos de férias têm revelado desde sempre,

serem uma excelente oportunidade, para despertar nas

crianças e jovens, sentimentos de sã convivência em

grupo e melhorar aspetos da vida destas, em todos os

sentidos: intelectual, moral, destrezas, conhecimentos,

experiências, etc...

Pretende-se estimular o contacto, proteção da natureza

e a cidadania através da participação solidária e da

cooperação entre os elementos de cada grupo.

É proporcionado aos participantes um espaço de

salutar convívio, com atividades que contribuíram

positivamente para o crescimento e consolidação dos

seus conhecimentos, assim como para o despertar de

novos talentos e capacidades.

É dentro deste enquadramento que sentimos ser um

valioso instrumento nos tempos em que nos

encontramos para o estímulo das soft skills destas

crianças e jovens, como indivíduos na sociedade.

Desenvolvendo atividades que promovem as

competências sociais e os domínios de destreza num

conjunto de experiencias novas, diferentes e divertidas

para todos.



Programa de Atividades

O Programa previsto, considera o conjunto das potencialidades

do Campo de Férias do Cadaval que está equipado com as

estruturas já anteriormente descritas e ainda ótimas

instalações indoor, como salas de convívio e refeitório, áreas

técnicas devidamente equipadas, com modernas cozinhas

industriais, lavandarias e sistema de Segurança, Medidas de

Autoproteção e de HACCP.

Com as orientações da implementação do Plano de contingência,

serão desenvolvidas as previstas atuações e desinfeções e

equipamentos de proteção individual usados em atividades de

desporto aventura.

As atividades de desporto coletivo serão conceptualmente

adaptadas, dando origem a praticas essencialmente individuais

favorecendo as questões de distancia social, mas mantendo o

espirito de equipa nos contributos de soma individual para

resultados da grupo de atividade.

Serão favorecidas as atividades outdoor e de contacto com o

exterior, inclusive os serões temáticos e festas como o “Arraial

de Gala”, “Noite dos Óscares” de “Just Dance Drive In” e a ultima

noite com as apresentações criativas de todos os grupos nas

áreas da expressão teatral e musical na “Noite de Fogo de

Campo”, de forma a serem cumpridas as mesmas questões.



Alimentação

Tal como noutras indicações , no que diz

respeito às refeições/alimentação, o Campo de

Férias do Cadaval funcionará de acordo com o

Sistema de Controlo Alimentar e Qualidade –

HACCP.

Investindo nas refeições ao ar livre, realizadas

na Esplanada preparada especificamente para o

efeito.

A Ementa foi será composta de cinco refeições

diárias (pequeno-almoço; almoço; lanche; jantar

e ceia).

O Cronograma alimentar considerado pela

equipa de técnicos alimentares da empresa de

segurança alimentar prevê uma ementa

diversificada, em quantidade suficiente e

adequada à idade; ao programa de atividades

desenvolvido e ao gosto dos participantes em

geral.

Sendo que se houver necessidade de realizar

refeições especiais ou nos casos em que os

encarregados de educação deixarem em ficha

indicações por motivos religiosos, restrições

alergénicas ou outros , tentaremos sempre

criar um prato alternativo..



As Atividades    

Irão surgir sempre numa

configuração de jogos que ofereceram

um meio fértil e o cenário propicio

para um estabelecer da interação de

grupo, permitindo a cada um, a

oportunidade de se expandir e de

estabelecer conhecimento recíproco.

A equipa de monitores, através da

empatia e profissionalismo no

desempenho das suas ações diárias,

enérgica, sem dureza; recetiva com

todas as crianças; bem humorada;

ponderada na sua orientação dos

grupos e sem quebras no cumprimento

do plano serão o barómetro da

moderação e animação dos dias.

Os monitores serão a referência dos

seus grupos. Farão parte dos grupos.

Cuidaram das diferentes ações que

promoveram o seu bem estar e

divertimento.



Informações para Encarregados de Educação sobre 

o Campo de Férias do Cadaval para o Verão de 2021

Tendo em conta o ano atípico em que nos encontramos informamos de que 

deixámos disponível no nosso site: www.tempodeaventura.pt um conjunto 

de informação adicional sobre as questões de segurança e prevenção,

• Como Guia de Boas Práticas e selo ”Clean & Safe” da tutela do 

Turismo de Portugal

• Plano de Contingência do Tempo de Aventura no Combate ao 

Covid-19

• Guia de Indicações do Instituto Português da Juventude

Para além das habituais informações sobre  Regulamento Interno

O Que Levar para o Campo de Férias?

O usual e necessário à duração do turno acrescido do novo Kit de 

Prevenção:

Vestuário: Roupa prática e desportiva em quantidade QB; Calçado 

confortável (e meias); boné ou chapéu; Toalhas de banho e praia/piscina; 

Fato de banho; Um agasalho e calças

Higiene pessoal: Produtos de Higiene/banho; Chinelos para uso de piscina 

e balneários; Tampões para os ouvidos – piscina (se necessário); Protetor 

solar 

Outros Objetos; Um impermeável; Saco Cama (obrigatório)

Lanterna para jogos noturnos; Garrafa ou Cantil individual para água 

devidamente identificado  e de uso permanente nas atividades  

(obrigatório); Protetor solar (obrigatório)

Kit de Segurança de 

Proteção Covid-19 (semana)

Máscaras de proteção certificadas, descartáveis (cerca de 20); Solução 

antisséptica de base alcoólica pessoal; Sacos plásticos para embalar a 

roupa usada (em suficiência); Bolsa de cintura (para transporte individual 

destes consumíveis); Bolsa plástica individual para guardar máscara ; 

Bolsa plástica para Telemóvel/equipamentos eletrónicos (se o tiver) com 

a identificação do participante.

Proibido trazer objetos cortantes, bebidas alcoólicas e estupefacientes, 

ou outras substâncias ou objetos que coloquem em perigo os 

participantes.

Caso esteja a ser medicado, deverá ser comunicada à equipa do Campo de 

Férias para que seja analisada a situação e deve entregar declaração 

medica descritiva da administração da mesma.

Todos os objetos pessoais e valores são da total responsabilidade dos 

participantes e respetivos encarregados de educação, sendo que o Tempo 

de Aventura não se responsabiliza por perdas e danos dos mesmos.

Contactos, telefonemas e Telemóveis:

Este ano e de acordo com as medidas de prevenção, os telemóveis serão 

recolhidos pelos monitores e serão apenas entregues nos horários das 

comunicações a serem cumpridos por participantes e Encarregados de 

Educação:

• Almoço…………………………………………entre as 13H00 e 14H30

• Jantar ………………………………………..entre as 19H00 e 20H30

Os Telefones para contacto disponíveis são:

262 744 050;   93 230 891 8  e ainda   93 230 89 27  

Email: cadaval@tempodeaventura.pt

Como Chegar?

As Chegadas no 1º dia ao Campo de Férias  e as Partidas do ultimo dia 

serão da total responsabilidade dos  Encarregados de Educação de todos 

os Participantes.

Coordenadas GPS  

Latitude: 39°15'4.06"N Longitude: 9° 3'18.98"W

Localização em aplicações de GPS no Telemóveis poderão encontrar 

através de: Tempo de Aventura Cadaval

A Morada para correios é: CAMPO DE FÉRIAS DO CADAVAL - APARTADO 

029 , EC CADAVAL, 2554 - 909 CADAVAL 

Horários:

Os participantes deverão entrar no primeiro dia entre as 16H00 e as 

18H00 e a saída no último dia de turno será realizada entre as 10H30 

e as 12H30. 

Nota especial: Este ano, tal como previsto no Plano de Contingência, e 

seguindo as orientações do IPDJ, as entradas serão controladas em 

número de veículos e a saída na mesma forma. Deverá ser apenas um dos 

encarregados de educação a entregar/recolher o participante e deverá 

fazer-se acompanhar da sua identificação e do seu educando.

Por este mesmo motivo poderão haver alguns constrangimentos: Nos 

turnos de duas semanas a visita pode proporcionar ver o educando e este 

poder sair com os seus pais, mas não será possível haver permanência 

das famílias no Campo de Férias visando as questões de concentração de 

pessoas.

Outras Situações:

Não deverá trazer objetos de valor como fios, anéis, jogos ou 

equipamentos multimédia, etc. para o Campo de férias.

http://www.tempodeaventura.pt/
mailto:cadaval@tempodeaventura.pt


Turnos de Verão 2021

Julho e Agosto

Verão e diversão pura

é no Tempo de Aventura!
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