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1. ENQUADRAMENTO GERAL E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

O Centro Social Paroquial N.ª Sr.ª da Conceição da Costa de Caparica (CSPNSCCC), 

em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Almada (SCMA), dinamizou os Campos de 

Férias não residenciais - Férias d’Arte², que decorreram durante o período de interrupção 

lectiva das férias de verão, mais precisamente entre 29 de Junho e 31 de Agosto de 2020. 

Os destinatários foram crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 12 

anos e as atividades decorreram no Parque Urbano da Costa de Caparica, à excepção dos 

raros dias de intempérie, nos quais as atividades foram dinamizadas nas instalações da 

entidade promotora. 

Foram dinamizados 5 campos de férias, cada um com a duração de duas semanas. 

Considerando que os Campos de Férias decorreram aquando da Pandemia Covid-19, sendo 

esta uma doença causada pela infecção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), cada Campo 

de férias esteve dividido em 4 grupos, por forma a assegurar a minimização do risco de 

transmissão da doença. 

Os vários grupos de participantes tiverem a oportunidade de experienciar a prática de 

atividades como o Karaté, a Música, a Dança, o Teatro, as Artes Plásticas e o Estudo 

Acompanhado. 

A par das anteriormente referidas actividades orientadas, foram ainda dinamizadas 

com as crianças e jovens atividades que envolveram Jogos Tradicionais, Matraquilhos, Jogos 

de Mesa, Jogos de Computador e momentos de diversão e descontração na Praia. 

 

O objectivo geral consistiu na dinamização de atividades de ocupação de tempos 

livres que tenham por finalidade promover o desenvolvimento de competências sociais, 

pessoais, artísticas e de estudo das crianças e jovens, bem como, apoiar as famílias no 

período de interrupção lectiva, ao nível da ocupação dos tempos livres dos seus filhos. 

Quanto aos objetivos específicos, os seus pilares assentaram em: 

- Fortalecer as relações entre os pares; 

- Assegurar o acesso a novas aprendizagens; 

- Garantir o acesso a atividades de ocupação dos tempos livres; 

- Fomentar a entreajuda e a aprendizagem em grupo. 
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2. DISCRIMINAÇÃO DE NÚMERO DE PARTICIPANTES 

 

A atividade envolveu um total de 48 crianças e jovens, com idades compreendidas 

entre os 6 e os 12 anos de idade, dos quais 32 residentes na Costa de Caparica e Terras da 

Costa, 1 na Charneca de Caparica e 15 no Bairro do 2º Torrão e Trafaria. 

No total contou-se com 919 presenças, das quais 552 de crianças e jovens residentes 

na Costa de Caparica e Charneca de Caparica e 367 de crianças e jovens residentes no 2º 

Torrão e Trafaria, o que se traduz numa média diária de 20 crianças e jovens presentes e, 

numa média de 23 participantes por campo. 

 

 

3. RECURSOS DAS ENTIDADES 

 

Quer a entidade promotora, quer os parceiros contribuíram para que esta iniciativa 

tenha sido exequível. 

O CSPNSC 4 afetou  recursos humanos para o planeamento, acompanhamento e 

dinamização das atividades, bem como, apoio ao nível do espaço físico, a afetação de um 

veículo de apoio aos Campos de Férias e outros recursos logísticos para o desenvolvimento de 

todas as atividades. 

A Santa Casa da Misericórdia de Almada (SCMA) alocou 2 recursos humanos, como 

também, outros recursos a serem distribuídos aos participantes. 

A Câmara Municipal de Almada apoiou os campos de férias com 4.000,00€ para 

despesas com 3 monitores, material para actividade, seguros acidentes pessoais, despesas 

com transportes públicos para deslocações das crianças/monitores nas deslocações diárias 

Trafaria-Costa de Caparica; bem como no fornecimento diário do almoço para todos os 

participantes. 

A Junta de Freguesia da Costa de Caparica disponibilizou máscaras e álcool-gel. 

A Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria apoiou com sacos para a 

constituição do Kit a facultar a cada participante.  
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4. AVALIAÇÃO DOS CAMPOS DE FÉRIAS 

 

Com vista a melhorar o serviço prestado pelo Centro Social Paroquial N.ª Sr.ª da 

Conceição, procedemos à aplicação de questionários de satisfação relativos aos campos de 

férias. Estes questionários foram aplicados às crianças e jovens, aos encarregados de 

educação e aos monitores. 

Em seguida apresentam-se os dados recolhidos, com a respectiva análise. 

 

 

4.1. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE PELOS PARTICIPANTES 

 

No que concerne à avaliação da atividade pelas crianças e jovens que participaram nos 

Campos de Férias, obteve-se 41 respostas dos 48 participantes. 

Foram abordados vários pontos, nomeadamente, o espaço onde as actividades 

decorreram, as atividades desenvolvidas, o desempenho dos monitores e sugestões de 

atividades, tendo sido apurado que: 

 100% dos participantes que responderam ao questionário gostaram do 

local onde as actividades decorreram (Gráfico 1);  

 Na sua maioria, 35 (85.4%), os participantes ficaram satisfeitos com as 

atividades desenvolvidas, existindo 5 crianças e jovens (12.2%) que 

ficaram pouco satisfeitos e 1 (2.4%) que ficou insatisfeito (Gráfico 2).  

 Na sua maioria, 32 (78%), os participantes ficaram satisfeitos com o 

desempenho dos monitores, existindo 8 crianças e jovens (19.5%) que 

ficaram pouco satisfeitos e 1 (2.4%) que ficou insatisfeito (Gráfico 3).  

Quando questionados sobre sugestões de outras atividades que gostariam de participar, 16 

crianças e jovens explanam as seguintes actividades: 

Karate; 

Futebol e Basquetebol; 

Arqueologia; 

Desenho e Pintura; 

Dança e Canto; 

Inglês; 

Caminhadas; 

Teatro; 

Leitura; 

Xadrez; 

Gosto de tudo, menos teatro. 
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4.2. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE PELOS ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO 

 

O processo de avaliação do Campos de Férias - Férias d’Arte², foi realizado igualmente 

através de questionários de avaliação aplicados aos Encarregados de Educação (EE), 

obtendo-se um total de 26, revelando a sua análise que: 

 A maioria dos E.E., 21 (77.7%), consideram que as atividades do Campo de 

Férias responderam às necessidades do seu agregado familiar quanto à 

ocupação do menor, ficando muito ou totalmente satisfeitos, 6 (22.2%) EE 

que ficaram somente satisfeitos (Gráfico 4); 

 11 (40.7%) E.E. referem ter ficado totalmente satisfeitos com as iniciativas 

desenvolvidas, correspondendo estas às suas expectativas, 8 (29.6%) ficaram 

muito satisfeitos, 7 (25.9%) ficaram satisfeitos, e 1 (3.7%) ficou pouco satisfeito 

(Gráfico 5); 

 6 (23.1%) E.E. referem ter identificado alterações no comportamento do seu 

educando após a participação nas atividades ficando totalmente satisfeitos, 10 

(38.5%) ficaram muito satisfeitos, 8 (30.8%) ficaram satisfeitos e 2 (7.7%) 

ficaram pouco satisfeitos (Gráfico 6); 

 21 (77.7%) E.E. referem ter ficado muito ou totalmente satisfeitos com o horário 

em que as atividades decorreram, 5 (18.5%) ficaram satisfeitos e 1 (3.7%) ficou 

pouco satisfeito (Gráfico 7); 

 21 (77.7%) E.E. referem ter ficado muito ou totalmente satisfeitos com as 

condições do espaço físico onde decorreram as atividades, os equipamentos e 

os materiais utilizados e 5 (19.2%) ficaram satisfeitos (Gráfico 8); 

 16 (59.3%) E.E. classificam positivamente a atuação dos monitores, afirmando 

ter ficado totalmente satisfeitos, 8 (29.6%) muito satisfeitos e 3 (11.1%) ficaram 

satisfeitos (Gráfico 9); 

 14 (51.9%) EE considera que durante o período do Campo de Férias as 

medidas de segurança e higiene foram adequadas, ficando totalmente 

satisfeitos com estas, 7 (25.9%) muito satisfeitos e 6 (22.2%) ficaram satisfeitos 

(Gráfico 10); 
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 12 (46.2%) EE ficaram totalmente satisfeitos de uma forma global com os 

Campos de Férias, 7 (26.9%) muito satisfeitos e 7 (26.9%) ficaram satisfeitos 

(Gráfico 11). 

 

Quando questionados em que outras atividades gostavam que o seu educando 

participasse, os encarregados de educação partilharam as seguintes propostas: 

Karaté e Ginástica; 

Futebol; 

Teatro; 

Escuteiros; 

Piscina e Praia; 

Dança e Música; 

Expressão motora; 

Trabalhos manuais; 

Educação física e Natação; 

Dança; 

Inglês; 

Robótica; 

Em todas as atividades que os fazem felizes. 

 

No que concerne a comentários e sugestões, 19 encarregados de educação 

responderam que: 

 “Continuem com estas atividades porque ajudam muito os pais, para as 

crianças não ficarem em casa sozinhos.” 

 “A G adorou tudo. Obrigada pela semana que ela passou aí.” 

 “Gostaria de agradecer os cuidados com os meus filhos. Gostei muito do 

trabalho desenvolvido.” 

 “Gostei de ter os meus filhos no campo de férias. Todos os dias eles tinham 

algo novo para me contar, eles estavam muito felizes. Quando aos cuidados 

por parte dos monitores foram fantásticos. Muito obrigada.” 

 “Agradeço todo o vosso trabalho com todas as crianças, em conta a minha filha 

M. Excelente trabalho. O meu muito obrigada a todos.” 

 “Gostei. Continuem assim!” 

 “agradecimento pelo carinho, cuidado e competência de toda a equipa. Vocês 

são todas um amor.” 

 “Os meus filhos estavam felizes quando estavam a frequentar as atividades.” 

 “Muito satisfeito com o projeto.” 

 “Leque de atividades mais diversificado.” 

  “Adorei o desempenho dos monitores, foram muito recetivos ao meu educando 

e muito meigas. Ela adorou a experiência vivida.” 

 “Gostei muito pois ele se distraiu um pouco e fez amizades.” 

 “Continuar este projeto para o ano” 
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  “Foi uma mais valia para o L, pois ajudou sem dúvida alguma a dinâmica diária 

do meu rapaz. Muito obrigada.” 

 “Rever os horários” 

  “Eu adorei e os meus filhos também. Parabéns.” 

 “Muito satisfeita em tudo e principalmente com as monitoras. Parabéns, os 

meus filhos amaram.” 

 “Sou grata pela vossa existência, que deus vos ajude a continuar a inspirar a 

comunidade.” 

 “Ajudou muito os pais. As crianças já estavam saturadas de estar em casa por 

causa do covid. Foi muito bom.” 

 “Fiquei muito feliz e o meu educando também. Parabéns a todos os que 

participaram no Projeto. Os monitores foram muito responsáveis, 

eficazes e incansáveis. Essa colonia foi muito benéfica para o meu E em 

todos os sentidos, tanto a nível comportamental e psicológico. Muito 

agradecida a todos e que no próximo ano o projeto continue.”  
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APRECIAÇÃO FINAL 

 

Os Campos de Férias – Férias d’Arte², foram intensos e repletos de desafios e 

brincadeiras. Viveram-se dois meses de um verdadeiro trabalho conjunto e interdisciplinar com 

foco na satisfação dos participantes e suas famílias. 

Após uma análise mais detalhada é possível verificar que os objectivos propostos 

foram atingidos com sucesso, quer pelo ponto de vista das crianças e jovens como pela 

avaliação e comentários dos encarregados de educação. 

Posto isto, e porque é na união de sinergias que os grandes resultados acontecem, no 

decorrer dos campos de férias contou-se com uma rede de parceiros que contribuíram para o 

desenvolvimento desta resposta necessária junto das famílias em situação de vulnerabilidade 

social, sem os quais o projecto não teria sido exequível. 

Todas as sugestões e críticas construtivas recolhidas, quer por parte das crianças e 

jovens como pelos seus encarregados de educação e considerando a sua pertinência, serão 

consideradas numa possível dinamização de uma 2ª edição dos campos de férias, por forma a 

melhorar o projecto a nível futuro. 

 

“Todo o sucesso é fruto de um grande trabalho em equipa!” 

VIVA AS FÉRIAS D’ARTE²!! 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE PELOS PARTICIPANTES 

 

Gráfico 1. Gostaste do espaço onde decorreram as atividades? 

 

Gráfico 2. Gostaste das atividades desenvolvidas? 

 

Gráfico 3. Gostaste do desempenho dos monitores? 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE PELOS 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

 

Gráfico 4. Considera que as atividades do Campo de Férias responderam às necessidades do 

seu agregado familiar quanto à ocupação do menor durante este período? 

 

 

 

Gráfico 5. As iniciativas desenvolvidas corresponderam às suas expetativas? 
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Gráfico 6. Identificou alterações no comportamento do seu educando após a participação nas 

atividades? 

 

 

Gráfico 7. O horário em que decorreram as atividades foi adequado? 

 

 

Gráfico 8. As condições do espaço físico onde decorreram as atividades, os equipamentos e 

os materiais utilizados foram adequados? 
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Gráfico 9. Como classificaria a atuação dos monitores?  

 

 

Gráfico 10. Considera que durante o período do Campo de Férias as medidas de segurança e 

higiene foram adequadas? 

 

 

Gráfico 11. Qual é a sua satisfação global relativamente aos Campos de Férias? 

 

 


