de Solidariedade Social que garante os conteúdos programáticos necessários para o exercício da função ministrados por formador certificado, nomeadamente:
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Organização e Funcionamento de um Campo de Férias
Psicopedagogia de Grupos
Prevenção de Acidentes e Socorrismo
Animação de Campos de Férias

Campo de Férias da Igreja Lusitana
Entidade Organizadora de Campos de Férias
Autorização IPDJ - registo nº 17/2011/DRN de 04-07-2011

Projeto Pedagógico e de Animação
1 – Objetivos Gerais
O Projeto Pedagógico e de Animação dos Campos de Férias da Igreja
Lusitana para crianças e jovens tem os seguintes objetivos gerais:
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a)
Promover o desenvolvimento espiritual sustentado na fé na
pessoa de Jesus Cristo enquanto Senhor e Salvador;
b)
Proporcionar o desenvolvimento pessoal das crianças e jovens,
com favorecimento da autoconfiança, capacidade de iniciativa, criatividade e sentido critico das responsabilidades;
c)
Fomentar a educação cívica e a integração social, através da
participação e envolvimento das crianças e jovens em atividades culturais, desportivas e recreativas;
d)
Promover o contacto direto com a natureza e o respeito pelo
meio ambiente;
e)
Potenciar o conhecimento da área onde a atividade se desenvolve, nas suas componentes histórica, cultural, paisagística, artística,
social, religiosa e económica;
f)
Incentivar o sentido da inter-ajuda e convivência através da participação das crianças e jovens em atividades domésticas da vida diária
do campo de férias;
g)
Assegurar o cumprimento do Regulamento Interno do campo
de férias bem como da legislação vigente em razão da matéria
2 – Áreas de atividades e seus princípios orientadores
2.1 – Vivência da Fé
- promover a ligação da fé cristã com a vida através da abordagem de
temas que se relacionem com a experiência real;
- aprofundar o conhecimento da Bíblia enquanto Palavra de Deus;
- vivenciar a oração individual e coletiva de forma a alcançar uma fé
pessoal, convicta e esclarecida, aberta à dimensão da Igreja enquanto
comunidade e Corpo de Cristo;

® Centro Diocesano - 2016

2.2 - Jogo e Animação
- Estimular e promover a integração, participação e relacionamento de
todos os participantes nas diversas atividades;
- Desenvolver ações/atividades, visando um processo de desenvolvimento pessoal e social dos participantes;
- Desenvolver as relações humanas e de solidariedade entre os participantes (cooperação, respeito pelo outro);
- Proporcionar momentos de lazer e divertimento;
2.3 - Participação Social
- Promover uma implicação ativa dos participantes nas tarefas diárias,
motivando-os para a ação, assegurando que todos sejam protagonistas
nas diversas ações, como membros integrantes de um grupo;
- Promover a segurança e confiança para uma efetiva participação na
vida do Grupo;
- Estabelecer relações de igualdade entre os elementos do grupo, reconhecendo a sua liberdade e autonomia;
2.4 - Educação Ambiental

Programa Diário
8:30 - Acordar/higiene pessoal
8:50 - Despertar com Alegria
9:00 - Pequeno-almoço
- Limpezas/Arrumações
- Grupos de Reflexão
13:00 - Almoço
- Descanso
15:00 - Desporto/atividades
17:00 – Lanche
- Piscina
- Higiene Pessoal
19:30 – Jantar
- Convívio
- Ceia
23:00 – Recolher
23:30 – Silêncio
4 – Metodologia de avaliação, seleção, recrutamento e formação
do pessoal técnico

- Sensibilizar os participantes para as questões ambientais, através de
jogos, ações e atividades;

A metodologia de avaliação do campo de férias assenta nos seguintes
eixos:

2.5 - Educação Cultural

1. Reuniões preparatórias que ocorrem antes do Campo de Férias entre
o pessoal técnico;
2. Reuniões diárias de avaliação contínua e planeamento do dia-a-dia
no Campo, geralmente no final do dia, ou quando o Coordenador assim
o determinar;
3. Aplicação de inquérito por questionário no final do Campo para avaliação global do Campo aos participantes e ao corpo técnico.

- Cativar e sensibilizar os participantes para atividades culturais e para
a sua importância na realidade atual;
- Dar a conhecer locais de importância histórica e cultural;
- Sensibilizar os participantes para a salvaguarda do património histórico português;
2.6. Educação Artística
- Desenvolver capacidades ao nível da expressão plástica, dramática e
musical;
- Fomentar a inovação e criação;

3 – Estrutura do Programa Diário a desenvolver

A seleção, recrutamento e formação do pessoal técnico tem por base
as seguintes condições:
1. Formação específica em Animador / Monitor de Campos de Férias;
2. Experiência comprovada como monitor / coordenador em Campos
de Férias anteriores;
3. Ser capaz de promover o desenvolvimento espiritual sustentado na
fé na pessoa de Jesus Cristo enquanto Senhor e Salvador;
Para garantir a formação específica de “Animador / Monitor de Campos
de Férias” foi estabelecido um protocolo com uma Instituição Particular

Página 2

Página 3

