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Férias (CRI)ATIVAS RP Academy 
 

Este ano, e depois de uma época de confinamento que afetou toda a normalidade 
das famílias, os campos de férias assumem um input muito importante para o retorno à 
“normalidade" social. Os campos de férias são de uma extrema importância para o 

desenvolvimento das crianças e jovens, dando-lhes a possibilidade de fazer novos amigos, 
criar laços, desenvolver resiliência e confiança, desenvolver capacidades físicas, aproveitar 

a vida ao ar livre, aprender de forma divertida e, principalmente, ajudando-os a criar bases 
para a vida. Numa fase, em que gradualmente, os pais regressam aos seus trabalhos, a RP 

ACADEMY, oferece a possibilidade de ocupação dos tempos livres dos seus filhos, com 
atividades, onde a segurança, higiene e saúde estão garantidas, respeitando as regras de 

distanciamento e as recomendações gerais da Direção Geral de Saúde. 
 

Datas 
 

Do dia 4 de julho ao dia 29 de julho de 2022, a RP Academy preparou um programa 
de Férias (CRI)ATIVAS, todos dos dias úteis, das 9:00h às 17:00, em que a diversão está 
garantida. 

O programa, terá como base para o decorrer da maioria das suas atividades, a 
Escola Secundária de Rocha Peixoto, situada na Praça Luís de Camões, Póvoa de Varzim. 
Um ou dois por semana, ocorrerão atividades fora da escola (praia, parque da cidade) 

O programa de Férias (CRI)ATIVAS da RP Academy foi criado a pensar na 
ocupação dos tempos livres das crianças e jovens de forma saudável, formativa e divertida. 

Desta forma, temos como focos principais, proporcionar momentos inesquecíveis de 
aventura e conhecimento, onde terão a oportunidade de experimentar de forma criativa 

atividades desportivas, culturais, exploração da natureza ou meramente recreativas. 
 

Objetivos 
 

O objetivo deste programa de férias é proporcionar a integração social e sentido de 
cidadania, interesse pelo ambiente, boa atitude perante a atividade física, autoconfiança e 

desenvolvimento pessoal, com atividades que contribuam positivamente para o crescimento 
e consolidação de conhecimentos, assim como o despertar de novos talentos e 

capacidades. 



 
 

O nosso programa tem uma enorme variedade de atividades, elaboradas pelos 

monitores, supervisionadas e aprovadas pelas coordenadoras e pelo gestor pedagógico. 

Incluem atividades desde as mais tradicionais às mais radicais: 

• Dança criativa; 

• Expressão artística; 

• Atividades ao ar livre (exploração da natureza); 

• Jogos competitivos (Jogo da mímica, quizz, karaoke, jogo do stop, estafetas,  
circuitos, entre outros); 

• Desportos individuais (atletismo; ginástica); 

• Jogos e atividades na praia (surf, bodyboard); 

• Atividades aquáticas (Natação, polo aquático na piscina, entre outras); 

• Atividades culinária; 

• Jogos tradicionais; 

• Escape room; 

• Atelier (pintura, expressão plástica, entre outros); 

• Parque aquático, campismo, park aventura e world of discoveries. 
 

Inscrições 
 

As Férias (CRI)ATIVAS destinam-se a crianças e jovens entre os 6 e os 15 anos. 

Serão constituídos grupos em função da idade: 
 

• GRUPO I - Dos 6 aos 10 anos (alunos do 1º ciclo); 

• GRUPO II - Dos 11 aos 15 anos (alunos do 2º e 3º ciclo). 
 

Cada grupo terá que ter um mínimo de 8 elementos, sendo sempre acompanhado e 
supervisionado por pelo menos um monitor, quer nas atividades, como nas horas de pausa 

para o lanche a almoço. Todos os grupos estarão identificados com uma pulseira e uma 
máscara RP. 

As inscrições estão abertas para todas as crianças e jovens da região, 
independentemente da escola que frequentem. As inscrições podem ser realizadas online, 
através do site www.rpdancers.com, ou nos serviços administrativos de forma presencial, 

nos dias úteis entre as 18h00 e as 21h00 e sábados entre as 10h e as 13h00. 

As crianças e jovens poderão frequentar uma ou mais semanas, conforme 
preferência e em função da disponibilidade para cada um dos grupos. 

• 1ª semana – 04 a 8 de julho – inscrições até dia 03 de julho; 

• 2ª semana – 11 a 15 de julho – inscrições até dia 10 de julho; 

• 3ª semana – 18 a 22 de julho – inscrições até dia 17 de julho; 

• 4ª semana – 25 a 29 de julho – inscrições até dia 24 de julho. 



 
 

Condições 
 

A inscrição será válida após pagamento, que poderá ser realizado nos serviços 

administrativos, ou através de transferência bancária, com envio de respetivo comprovativo 

para o email info@rpdancers.com. 

Férias (CRI) ATIVAS 

RP ACADEMY 

 
Sem almoço 

 
Com almoço 

1 semana 115 euros 130 euros 

2 semanas 220 euros 250 euros 

Seguro 5 euros – Alunos externos* 

Horário Atividades: 9h00 às 17h00 
 

Acolhimento: 8h30; Prolongamento até às 18h00 

Grupos Mínimo 8 elementos 

Idades Grupo I: 6 aos 10 anos 
 

Grupo II: 11 aos 15 anos 

*Os Associados (ativos) RP Dancers, estão abrangidos pelo seguro das atividades. Os participantes 

externos, só terão de realizar o pagamento uma vez, independentemente do número de semanas que 

realizem. 

 
 

Observações: 
 

ü Poderão optar por realizar a inscrição com ou sem almoço; 

ü Os lanches da manhã e da tarde são da responsabilidade de cada um; 
 

ü Abertura das atividades sujeita a número mínimo de participantes; 
ü Seleção efetuada por ordem de inscrição. 

 
 
 

Equipa Pedagógica 
 

• Direção e coordenação: 
Prof. Jorge Pereira 

Presidente da Direção da Associação RP Dancers 

Professor RP Academy 

Mestre em Ensino e Educação 
Docente do Ensino Superior – ISMAI 



 
 

• Coordenação Pedagógica: 
 

Prof. Ana Meneses 
Mestre em Ensino e Educação nos Ensinos Básico e Secundário 

Licenciatura em Educação Física e Desporto 

Docente do Ensino Superior – IPMAIA 

Professora e colaboradora RP Academy 

Prof Mariana Costa 
Mestre em Ensino e Educação nos Ensinos Básico e Secundário 

Licenciatura em Educação Física e Desporto 
Professora e colaboradora RP Academy 

 
 

• Monitores: Prof. Mariana Costa, Prof. Sofia Abreu e Prof. Joana Rodrigues; 

• Guias – 1 por grupo (ajuda na montagem, desmontagem do material e desinfeção 
do espaço e do material; acompanha grupo para todas as atividades, refeições, 
saídas; responsável pelo check in e check out do respetivo grupo); 

• Professores convidados – Vítor Duque, Catarina Araújo.



 
 

PROGRAMA* 
 

GRUPO I – 6 a 10 anos (alunos 2 e 3º ciclo)  

1ª semana – 4 a 9 de Julho 

 
Horas/Dias Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

9h00 
Atividade de 

grupo 
Local: Refeitório 

Atividade de 
grupo 

Local: Refeitório 

Atividade de 
grupo 

Local: Refeitório 

Atividade de 
grupo 

Local: Refeitório 

Atividade de 
grupo 

Local: Refeitório 

9h30 Teatro Musical 
Local: Ginásio 

Atividades 
Aquáticas 

Local: Piscina 

Praia (Surf) 
Local: Azurara 

Campismo** 

Atividades ao 
ar livre 

Local: Parque da 
Cidade  

12h30 
Almoço 

Local: Refeitório 
Almoço 

Local: Refeitório 
Almoço 

Local: Refeitório 
Almoço 

Local: Refeitório 
 

14h00 
Praia 

Local: Póvoa de 
Varzim 

Acrodance 
Local: Ginásio 

WS Culinária 
Local: Refeitório 

Ensaio  
Local: Ginásio 

 

15h30 Jogos sem 
fronteiras 

Local: Campo Preto 

Dança Criativa 
Local: Ginásio 

 

17h00  

 
*Sujeito a alterações, comunicadas sempre antes do início da semana. 
 
**Dormida no local. 
 

PROGRAMA* 
 

GRUPO I – 6 a 10 anos (alunos 1º ciclo)  

GRUPO II – 11 a 15 anos (alunos 2º e 3º ciclo) 

2ª semana – 11 a 15 de julho 

 
 

Horas/Dias Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

9h00 
Atividade de 

grupo 
Local: Refeitório 

Atividade de 
grupo 

Local: Refeitório 

Atividade de 
grupo 

Local: Refeitório 

Atividade de 
grupo 

Local: Refeitório 

Atividade de 
grupo 

Local: Refeitório 

9h30 Teatro Musical 
Local: Ginásio 

Atividades 
Aquáticas 

Local: Piscina 

Praia (Surf) 
Local: Azurara 

Parque Aquático 
Amarante 

Atividades ao 
ar livre 

Local: Parque da 
Cidade  

12h30 
Almoço 

Local: Refeitório 
Almoço 

Local: Refeitório 
Almoço 

Local: Refeitório 
Almoço 

Local: Refeitório 
 

14h00 
Praia 

Local: Póvoa de 
Varzim 

Acrodance 
Local: Ginásio 

WS Magia 
Local: Refeitório 

Ensaio 
Local: Ginásio 

 

15h30 Jogos sem 
fronteiras 

Local: Campo Preto 

Dança Criativa 
Local: Ginásio 

 

17h00  

 
*Sujeito a alterações, comunicadas sempre antes do início da semana. 
 
 



 

PROGRAMA* 
 

GRUPO I – 6 a 10 anos (alunos 1º ciclo)  

GRUPO II – 11 a 15 anos (alunos 2º e 3º ciclo) 

3ª semana – 18 a 22 de julho 

 
 

Horas/Dias Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

9h00 
Atividade de 

grupo 
Local: Refeitório 

Atividade de 
grupo 

Local: Refeitório 

Atividade de 
grupo 

Local: Refeitório 

Atividade de 
grupo 

Local: Refeitório 

Atividade de 
grupo 

Local: Refeitório 

9h30 Teatro Musical 
Local: Ginásio 

Atividades 
Aquáticas 

Local: Piscina 

Praia (Surf) 
Local: Azurara 

Diverlanhoso 
(Parque 

Aventura) 

Atividades ao 
ar livre 

Local: Parque da 
Cidade  

12h30 
Almoço 

Local: Refeitório 
Almoço 

Local: Refeitório 
Almoço 

Local: Refeitório 
Almoço 

Local: Refeitório 
 

14h00 
Praia 

Local: Póvoa de 
Varzim 

Acrodance 
Local: Ginásio 

WS Circenses 
Local: Refeitório 

Ensaio 
Local: Ginásio 

 

15h30 Jogos sem 
fronteiras 

Local: Campo Preto 

Dança Criativa 
Local: Ginásio 

 

17h00  

 
*Sujeito a alterações, comunicadas sempre antes do início da semana. 
 
 

PROGRAMA* 
 

GRUPO I – 6 a 10 anos (alunos 1º ciclo)  

GRUPO II – 11 a 15 anos (alunos 2º e 3º ciclo) 

4ª semana – 25 a 29 de julho 

 
 

Horas/Dias Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

9h00 
Atividade de 

grupo 
Local: Refeitório 

Atividade de 
grupo 

Local: Refeitório 

Atividade de 
grupo 

Local: Refeitório 

Atividade de 
grupo 

Local: Refeitório 

Atividade de 
grupo 

Local: Refeitório 

9h30 Teatro Musical 
Local: Ginásio 

Atividades 
Aquáticas 

Local: Piscina 

Praia (Surf) 
Local: Azurara 

World of 
discoveries 

Atividades ao 
ar livre 

Local: Parque da 
Cidade  

12h30 
Almoço 

Local: Refeitório 
Almoço 

Local: Refeitório 
Almoço 

Local: Refeitório 
Almoço 

Local: Refeitório 
 

14h00 
Praia 

Local: Póvoa de 
Varzim 

Acrodance 
Local: Ginásio 

WS Artes plásticas 
Local: Refeitório 

Ensaio 
Local: Ginásio 

 

15h30 Jogos sem 
fronteiras 

Local: Campo Preto 

Dança Criativa 
Local: Ginásio 

 

17h00  

 
*Sujeito a alterações, comunicadas sempre antes do início da semana. 
 
 



 
No final de cada semana (sexta-feira), será realizada uma apresentação das atividades 

realizadas, através de fotos, vídeos, trabalhos realizados no atelier, para os encarregados 
de educação. Essa mesma sessão será organizada pelas coordenadoras, monitores e 

respetivos grupos - 18h00/19h00. 
 
 

Objetivos das diferentes atividades 
 
 

• Dança Criativa: 
Aplicar a dança em contexto criativo através de práticas individuais e em grupo, de modo a 
que criança/jovem consiga aperfeiçoar as suas capacidades coordenativas, psico-motoras, 
cognitivas, rítmicas e a sua consciência corporal e desenvolva simultaneamente a sua 

capacidade criativa. 

 
• Atividades ao Ar Livre: 

Potencializar, através do contato com a natureza, não só os aspetos intelectual, emocional, 

social, espiritual e físico, como também a afinidade com a mesma. Um dos principais focos 

será transmitir toda a importância que a natureza tem para o mundo. 

 
• Desportos Individuais: 

Transmitir e exercitar os aspetos técnicos das diferentes modalidades tendo como principal 
objetivo fortalecer a individualidade de cada criança/jovem. A autoconfiança será 
potencializada o que é bastante positivo pois esta é indispensável para um melhor 

desempenho individual. 

 
• Jogos e Atividades na Praia: 

Não só desenvolver o trabalho de equipa através de brincadeiras como caça ao tesouro, 
mas também transmitir a importância das praias limpas fazendo uma recolha do lixo das 

mesmas. Aproveitamos também, caso as condições estejam favoráveis, para refrescar-mo 
nos no mar. 

• Jogos Competitivos: 

Estimular a competição entre os participantes criando sempre uma face educativa para o 
ensino da importância do trabalho em equipa por um objetivo em comum e não meramente 

dar significância ao resultado final. 

 
• Atividades Aquáticas: 

Melhorar o desenvolvimento neuro motor, desenvolver a mobilidade e proporcionar a 
sociabilização dando a conhecer novos desportos, que infelizmente, muitas das crianças e 
jovens não têm a oportunidade de experimentar. 

 

 



 

 
• Criatividade Desportiva: 

Oferecer aos participantes destas férias criativas, a oportunidade de desenvolverem a 
própria criatividade através de criação de exercícios, jogos, entre outros. 

  
• Jogos Tradicionais: 

Através de brincadeiras e jogos utilizados nos nossos antepassados queremos mostrar às 

nossas crianças e jovens a importância que estes tiveram no desenvolvimento e evolução 

para o homem, vivenciando estas mesmas atividades pelos próprios. 

 
• Atelier: 

Exercitar a pintura, expressão plástica, entre outras atividades plásticas, muitas das vezes 

dispensadas do desenvolvimento da criança e que tantos aspetos positivos trás para a 

mesma. 

 
• Teatro Musical: 

Desenvolver através das artes cénicas, as competências e capacidades artísticas das 

crianças e jovens. Esta atividade irá juntar a música, dança e teatro, características do teatro 

musical. 



 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ROCHA PEIXOTO 
 

A Associação RP Dancers, pretende com esta iniciativa, promover competências 

fundamentais no desenvolvimento global das crianças e jovens, na perspetiva cognitiva, 

psicomotora e social. Num período de férias escolares, e particularmente sensível, no que 

diz respeito à situação de saúde pública, estas atividades, constituem-se como uma oferta 

saudável, segura e onde as restrições e recomendações da Direção Geral de Saúde serão 

respeitadas e promovidas. 

Na fase de “desconfinamento” progressivo em que nos encontramos, as Férias 

(CRI)ATIVAS, são também um “local”, que poderá dar resposta às famílias, na medida em 

que os seus filhos, estarão ocupados durante todo o dia, supervisionados, a desenvolverem 

e adquirirem competências, de forma divertida e saudável, em ambientes controlados. 

Ao nível da prática da atividade física, estas atividades assumem particular importância, 

não apenas para os alunos da Escola Secundária de Rocha Peixoto (3º ciclo), como para 

as crianças da região (1º e 2º ciclo), privados nos últimos 3 meses da sua prática regular.  

Pedagogicamente, as atividades serão supervisionadas por professoras com formação 
superior, na área do Ensino e Educação. 

Para além das competências pedagógicas, as responsáveis são capazes de assegurar 

cuidados de prevenção e higienização, como dar resposta em situação de primeiros 
socorros e lesões traumáticas. 

Para a Escola Secundária de Rocha Peixoto, estas atividades seguem a sua estratégia e 

projeto pedagógico, podendo nesta primeira experiência, avaliar o seu interesse e 
pertinência, para além de rentabilização das suas instalações. 

A Associação RP Dancers, compromete-se a oferecer contrapartidas financeiras, pela 

utilização dos diferentes espaços, à razão de 50,00€ por grupo/semana, até um máximo 
de 400,00/mês. 

Assim sendo, solicitamos a Vossa aprovação para a utilização e cedência dos recursos 

elencados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recursos Espaciais 

Entrada/ receção norte: todos os dias 8h30/18h00 

Refeitório / Sala de convívio (todos os dias) 

8h30/9h30 - Acolhimento 

10h45/11h15 - Lanche Manhã 

12h30/14h00 - Almoço* 

15h15/15h45 - Lanche Tarde 

17h00/18h00 - Acolhimento 

 

Ginásio: 
Todos os dias das 9h30 às 17h00 

 

Pavilhão/Campo preto: 

1º, 2º, 3º e 4º semana: 

Terça-feira – dia todo 

Piscina: 

Todas as terças – feiras das 9h30 ao 12h00. 



 
 

Recursos Materiais 

Atividades no pavilhão/campo preto: 

Arcos; 

Banco sueco; 

Escada agilidade; 

Barreiras; 

Bolas (basquetebol, futebol, andebol, medicinais, rugby); 

Cones; 

Colchões; 

Cordas; 

Raquetes Badminton; 

Rede (Badminton); 

Volantes; 

Trampolim; 

Sinalizadores.  

Atividades na piscina: 

Bolas (piscina); 

Colchões (piscina); 

Pull buoy (piscina); 

Esparguetes (piscina); 

Mini-balizas (piscina).



 


