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Campo de Férias Verão'09  
22 I Junho a 24 I Julho 

 
DIVULGAÇÃO 

 

O Monte, Desenvolvimento Alentejo Central - ACE e o Centro de Estudos da Avifauna 

Ibérica estão a organizar em parceria um programa de Actividades de Tempos Livres 

(ATL) para estas férias do Verão'09. 

 

Este ATL destina-se a crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, e terá 

lugar no Centro Ambiental de São Matias (Évora), de 22 de Junho a 24 de Julho de 

2009, entre as 9h00 e as 18h00. 

 

É nosso objectivo ocupar o tempo das crianças na pausa lectiva do verão de forma lúdica e 

pedagógica, promovendo a curiosidade natural das crianças em relação ao meio, a sua 

criatividade e o seu espírito crítico, valorizando os seus conhecimentos sobre a realidade 

local.  

 

Alguns exemplos das actividades a realizar com as crianças incluem a realização de 

percursos na natureza, a observação e identificação de espécies, a análise de material 

biológico, actividades de orientação, ateliers de expressão corporal, de expressão 

plástica, de música e a realização de jogos pedagógicos. 

 

As inscrições já estão abertas, são limitadas e com marcação prévia. As inscrições incluem;  

- Todos os materiais necessários para as actividades; 

- O serviço de acompanhamento das crianças;  

- Almoço e dois lanches diários;   

- Seguro para as crianças; 

- CD com descrição e fotografias das actividades; 

- Transporte para o Centro de Ambiental de São Matias. 
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Proposta de Programa Semanal de A.T.L.  
22 de Junho a 24 de Julho de 2009. 

(sujeita a alterações) 
 

 

 
O custo final por inscrição, por semana é de 85 euros. 

 

Hora 2ª feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

9h00 Concentração 

9h30|12h30 

- Apresentação 
através de 
dinâmicas de 
grupo. 
  
- Percurso para 
observação de 
flora. 
(CEAI) 

- saída de campo: 
no trilho dos 
mamíferos e das 
aves  

 
- Apresentação em 
PowerPoint de imagens 
de aves e os seus sons; 
 
- Observação de aves 
no observatório; 
 
- Construção de 
comedouros para aves 
Jogos para conhecer os 
mamíferos e as aves .  
(CEAI) 

- Actividade de 
Orientação 
(Gafanhori - 
Clube de 
Orientação da 
Gafanhoeira - 
Arraiolos) 

- Atelier de multimédia: criação 
de uma história com base nos 
materiais elaborados ao longo da 
semana, com recurso ao vídeo e à 
fotografia.  
(CEAI) 

 Almoço 

14h00|18h00 

- Actividade de 
expressão 
plástica/artística: 
Construção de 
brinquedos ou de 
um cenário, para 
realização de um 
trabalho artístico 
continuado 
durante a 
semana. 
(CEAI) 

- Jogo da Água 
 
- Actividade de 
expressão 
artística: pintura 
de panos sobre o 
tema de água. 
(CEAI) 

- Actividade de 
expressão plástica: 
construção de 
brinquedos: fantoches, 
máscaras, fornos 
solares, lanternas 
mágicas. 
 
- Actividade de leitura: 
hora do conto. 
(CEAI) 

 
 
- Elaboração de 
Material de 
Orientação  
(Gafanhori - 
Clube de 
Orientação da 
Gafanhoeira - 
Arraiolos) 

- Actividade de expressão 
artística: O que aprendi esta 
semana?  
 
17:00 - Encerramento do ATL: 
recepção dos encarregados de 
educação 
 
- Exposição final dos trabalhos.  
 
- Exposição fotográfica. Mostra do 
Atelier de multimédia. 
(CEAI) 

Fim das actividades 


