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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!
 

 

Descrito por quem já cá passou como o Melhor Campo de férias do Mundo, na Roda 

Viva é 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! 

Os melhores dias das Férias vão ser na RODA VIVA!  
LOCAL : 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.web.pt/online/gal_inst_almocageme/gal_almocageme.html) 

Nº MÍNIMO de PARTICIPANTES por TURNO: 18  

FAIXAS ETÁRIAS: Rodinhas 6-9 / Vivacinhos 10-13 / Vivaços 14-17 anos (inclusive) 

DATAS: Turnos Semanais ou Quinzenais de Sábado a Sábado, a partir de 29 de Junho até 17 de Agosto. 

Turnos de 8 dias/7 noites  

1º Turno de Sab, 29 de Junho a Sab, 06 de Julho          |   2º Turno de Sab, 6 a Sab, 13 de Julho 

3º Turno de Sab, 13 a Sab, 20 de Julho                            |   4º Turno de Sab, 20 a Sab, 27 de Julho  

5º Turno de Sab, 27 de Julho a Sab, 03 de de Agosto   |   6º Turno de Sab, 03 a Sab, 10 de Agosto  

7º Turno de Sab, 10 a Sab, 17 de Agosto 

http://www.rodaviva.web.pt/online/gal_inst_almocageme/gal_almocageme.html
http://www.rodaviva.web.pt/online/gal_inst_almocageme/gal_almocageme.html
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Férias inesquecíveis numa verdadeira Roda Viva de Actividades! 

 

Campo Especial Vivaços, para maiores de 14 anos: 

De Sab, 20 a Sab, 27 de Julho | De Sab 27 de Julho a Sab 3 de Agosto.  

 

PREÇOS: €325/Sem. 8 dias /7 noites  |  €635/Quinz. 15 dias/14 noites   

Descontos: 10% a partir do 2º filho, Cliente frequente, E&O, Pumpkin e Parceiros. 12% para associados da APFN 

- Os preços incluem alojamento, alimentação, actividades, acompanhamento permanente, transportes para 

as actividades, seguro e IVA às taxas legais em vigor.  

- Os Pais vão levar e buscar.  

                

Vivaços - €240/Sem. 8 dias /7 noites   |  €440/Quinz. 15 dias/14 noites  (Preços únicos sem iva incluído) 

- O Campo dos Vivaços, dadas as suas características, tem um preço único, tanto para Particulares como 

para Parceiros. 

 

PROGRAMA: 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.  

Por opção, todas as actividades radicais são realizadas fora das instalações do Campo de Férias, afim de dar 

a oportunidade aos Participantes de conhecerem novos locais, experiências, realidades e contacto com 

outras pessoas.   

Neste Verão os programas de cada semana inspiram-se num dos seguintes temas: 

1º e 4º e 7º Turnos: “Animais à Roda do Campo” 

Conhecer a diversidade de animais que nos rodeiam: visitas à Tapada de Mafra ou Jardins de Queluz e à 

Quinta Saloia na Serra; Desafio urbano em Sintra; Radicais… 

2º e 5º Turnos: “Rod’ós Oscares” 

Sessões de cinema com pipocas; jogos inspirados nos filmes; Workshops de cenário, figurino, guião; Festival de 

curtas metragens; Gala dos Óscares. 

3º e 6º Turnos: “Artistas e Mercadores “ 

Sensibilização para os problemas do excesso de lixo, emissão de gazes poluentes e desperdício da água. 

Inclui Urban Challenge, um percurso citadino, em Lisboa, com provas e desafios, passando pelas esculturas 

Bordallo II, utilizando meios de transporte não poluentes e chamando a atenção para outras situações ligadas 

à ecologia e reciclagem; Jogo das Trocas; Passeio de barco  

 

ESPECIAL VIVAÇOS cheio de surpresas: Duas semanas de actividades incríveis num desafio permanente de 

teste às capacidades de criatividade, resiliência, engenho, aventura, trabalho em equipa… viver e 

sobreviver!!! 

. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Actividades de Férias Roda Viva – Campos de Férias Verão 2019 

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 (Vodafone)  

Registo nº 337/DRVL/2016  •  Alvarás 133/04 e 735/10 IPJ  •  Contribuinte nº 503912492  •  Capital: 5.000 euros   

mcaguiar@rodaviva.web.pt  •  www.rodaviva.web.pt  •  www.facebook.com/roda.viva.act 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Férias inesquecíveis numa verdadeira Roda Viva de Actividades! 

 

Piscina e jogos aquáticos, cluedo, surf ou body-board, batalhas das cores na praia, “glow party”, furor, jogos 

nocturnos, são algumas das actividades comuns a todas as semanas 

 

CONDIÇÕES DA ESTADIA:  

ALOJAMENTO: em 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. 

ACTIVIDADES: Os Campos de Férias Roda Viva estão abertos a crianças/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/jovens Especiais, por  

turno, sensibilizando os Participantes para a aceitação das diferenças e incentivando a sua colaboração na 

integração destes Participantes tão Especiais.  

ACOMPANHAMENTO: Uma excelente Equipa de Monitores, jovens, responsáveis, divertidos, dinâmicos e 

empenhados, espera os Participantes, preparada para lhes proporcionar umas férias inesquecíveis.  

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. 

SEGURO: A Roda Viva tem um contrato de Seguro de Acidentes Pessoais – Grupo, mediante listagem enviada 

com a antecedência de 2 dias úteis. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

- Ficha de Inscrição  

- Fotocópia do Seguro de Saúde (se o tiverem). 

 

Amar os Filhos também é saber confiá-los a boas mãos! 

Confiem-nos à Roda Viva! 


