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FÉRIAS À VELA 
2018 

 
GUIA PARA ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E PARTICIPANTES  
 
Objetivo  
É objetivo das férias desportivas proporcionar iniciativas exclusivamente destinadas a crianças e jovens com 
idades compreendidas entre os 06 e os 18 anos, com a finalidade de durante um período determinado de 
tempo, proporcionar um programa organizado de carácter educativo, cultural, desportivo ou meramente 
recreativo.  

 
Missão  
Entendemos ser nossa missão colaborar com a boa formação e o desenvolvimento saudável dos 
participantes, respeitando a individualidade de cada um, tendo o privilégio de participar do crescimento do 
indivíduo em todos os aspetos.  

 
Documentação  
Os Encarregados de Educação dos participantes devem fazer a devida inscrição e facultar a documentação 
necessária ao mesmo processo, assim como devem prestar todas as informações que se mostrem necessárias 
à sua integração no turno de férias desportivas escolhido.  

 
Participantes  
Comportamento  
 
Todos os participantes devem cumprir as instruções que lhe sejam dadas pelos monitores e respetivos 
coordenadores do Clube. Os participantes terão acesso a todas as atividades de acordo com os seus 
interesses, salvo razões pessoais, de ordem técnica, meteorológica ou por indicação dos Encarregados de 
Educação.  
Reserva-se o direito de, após prévia informação e contacto com os Encarregados de Educação, anular a 
inscrição de qualquer participante que, pelo seu comportamento prejudique de forma significativa o 
funcionamento das Férias Desportivas.  
 
Material de apoio  
 
As Férias Desportivas são para correr, pular, brincar e ficar encharcados, portanto os participantes devem 
trazer roupa apropriada e confortável. 
  
Sugere-se ao participante que traga vestuário adequado às atividades, tal como t-shirt, chapéu/boné, 
impermeável, mochila pequena, estojo de higiene pessoal (gel de banho, shampoo, escova, etc…), toalha de 
banho e toalha para praia, fato de banho, chinelos e bastante protetor solar.  
 
Os participantes já devem vir de casa com uma aplicação de protetor solar. É obrigatório o uso do 
chapéu/boné e protetor solar.  
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Para atividades náuticas sugere-se ao participante que traga: roupa de neoprene ou lycra (caso tenha), se 
não tiver pode trazer roupa velha (T-Shirt, Sweat Shirt; Quebra Vento); botas de neoprene (caso tenha), se 
não tiver pode trazer ténis velhos ou sapatos tipo vela/mocassins.  
 
Deve igualmente trazer uma muda de roupa para se mudar no final das atividades.  
 
Não é permitido levar para o clube:  
 
a) Medicamentos, exceto nos casos em que o participante se encontre devidamente autorizado por receita 
médica. Nestes casos o encarregado de educação deverá entregar os medicamentos ao monitor ou 
coordenador do clube.  

b) Objetos cortantes ou outros que pela sua perigosidade coloquem em risco a integridade física dos 
participantes.  
 
Contactos  
 
Os telefones do clube estarão à disposição para ser usados a qualquer hora do dia, o participante que 
quiser falar com a família deve procurar um dos nossos monitores. Se houver necessidade, iremos entrar 
em contato através dos telefones fornecidos na ficha de inscrição do participante. Em caso de emergência, 
sinta-se à vontade em telefonar para o Coordenador João Laranjeira (Marujo) ou para a secretaria do clube. 

 
Funcionamento  
 
Páscoa 
02/04/2018 a 06/04/2018 
 
Verão 
25/06/2018 a 29/06/2018 
02/07/2018 a 06/07/2018 
09/07/2018 a  13/07/2018 
16/07/2018 a  20/07/2018 
23/07/2018 a 30/07/2018 
 
Setembro pendente calendário escolar 
 
Horário  
 
Horários: 0915 - 1715 
 
Nota:  

 
Check-in  
A receção será realizada todas as manhãs das 09:15 às 09:45 na entrada do posto náutico. Encarregados de 
Educação e participantes deverão apresentar-se aos monitores que estarão no clube para os receber e 
identificar. 
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Check-out  
A saída será realizada ao final de todos os dias das 17:00 às 17:30 na entrada do posto náutico. Sempre que 
o participante sair do clube durante o período de atividades, quer de uma forma definitiva ou por um curto 
período de tempo, é obrigatório informar o coordenador. 
 
Programa de Atividades  
 
Existe uma articulação diária das atividades ao longo do turno tendo em conta as condições climatéricas ou 
outras que a equipa pedagógica considere relevantes, tomando em linha de conta a segurança e adequação 
dos interesses e motivações dos participantes.  
As atividades serão realizadas de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 17:00, pelo que se exige cumprimento no 
horário de chegada para não afetar o bom desenrolar do programa.  
 
Equipa Pedagógica  
 
Constituída por Coordenadores, adjuntos e Monitores do CNOCA. Todas as atividades são feitas com 
supervisão dos monitores que possuem formação e experiência, contamos com uma escala aproximada de 
1 monitor por cada 12 participantes.  
 
Distribuição dos participantes  
 
A distribuição dos participantes pelas equipas/grupos educativos é da responsabilidade da equipa 
pedagógica, não podendo garantir-se que participantes amigos ou conhecidos fiquem na mesma 
equipa/grupo. Por outro lado, não é aconselhado frequentar o escalão etário que não seja adequado à sua 
idade. 

 
Assistência Médica  
Como assistência entendem-se as atuações de prevenção, atividades realizadas com material e equipamento 
de primeiros socorros, qualquer tratamento simples realizado por um monitor socorrista, bem como o 
transporte a qualquer Centro Hospitalar. Cada participante é abrangido por um seguro de acidentes pessoais.  
IMPORTANTE: se algum participante estiver em tratamento médico deverá ser informada à coordenação no 
dia da receção. Para casos mais graves, utilizaremos os dados médicos da ficha de inscrição como 
procedimento. 
 
Inscrição  
Para formalizar a inscrição é necessário o preenchimento online da Ficha de Inscrição e Termo de 
Responsabilidade, e a realização do pagamento. 
Em caso de cancelamento de participação o valor já pago não será reembolsado.  
As inscrições só serão aceites quando devidamente preenchidas e com os anexos requeridos, e depois de 
confirmado o pagamento da respetiva taxa de inscrição. 
 

Pais e Filhos / Sócios:  
Para facilitar o trabalho dos monitores e o bom desenrolar das atividades das férias, os pais estão convidados 
a deixarem seus filhos sob supervisão dos monitores, ou seja, assim que terminarem o “check in” e as 
arrumações, pedimos que deixem as crianças sob nossa responsabilidade. Se alguma criança desistir das 
férias ou ficar doente, os pais serão contados imediatamente. Pedimos também para os pais que não 
recolham os filhos das atividades sem prévia notificação ao Coordenador e/ou Monitor. As crianças 
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participantes, incluindo os que já frequentam a escola de vela, não estão autorizadas a circularem fora do 
grupo. 

 

Periodo / 
Dia 

 

Segunda-feira 
 

Terça-feira 
 

Quarta-feira 
 

Quinta-feira 
 

Sexta-feira 

 

09:00 

 
Apresentação e 

recomendações 

 
Preparação das 

embarcações na rampa 

 
(Aula teórica) de 

conceitos de manobras e 

viragens 

 

Aparelhar as 

embarcações 

 

Aparelhar as 
embarcações 

 

10:00 

Briefing e (aula teórica) 

Segurança 

(nomenclatura e nós) 

 
 

Entrada na água 

navegação ao largo 

bolina e popa 

 
Preparação das 

embarcações na Rampa 

Entrada na água treino 

de viragens e Jogos 

 
Preparação das 
embarcações na rampa 
 
Entrada na água e 
adaptação à embarcação 
com vela 

 
Preparação das 

embarcações na rampa 

 

11:00 

Aparelhar as 

embarcações (aula 

teórica) 

Entrada na água e 

adaptação à embarcação 

com vela 

 

12:00 

 
Almoço 

 
Almoço 

 
Almoço 

 

Almoço 

 
Almoço 

 

13:00 

Preparação das 

embarcações na rampa 

Navegação à vela e 

manobra (aula teórica) 
Conceitos de navegação 

à bolina e manobras 

(aula teórica) 

 
Mareações e manobras 

(Aula teórica) 

 

 

 

Entrada na água e 

exercícios de percursos e 

manobras 

 

 

Saída da água, limpeza e 

arrumação do material 

 
Mareações e manobras 

(Aula teórica) 

14:00 
Entrada na água e 

adaptação ao meio 

aquático sem velas. Com 

vento fraco passeio e 

Entrada na água e 

exercícios à vela ao Largo 

 
Entrada na água e 

exercícios à bolina 

Entrada na água e 

exercícios de percursos e 

manobras 15:00 

 

16:00 
Saída da água, limpeza e 

arrumação do material 

Saída da água, limpeza e 

arrumação do material 

Saída da água, limpeza e 

arrumação do material 

Saída da água, limpeza e 

arrumação do material 

17:00 Aula teórica Aula teórica Aula teórica Aula teórica Aula teórica 

Notas:- Programa pode ser alterado ou ajustado conforme as condições meteorológicas ou evolução do grupo de  
 

Objectivos 

 

Iniciação Avançado 

O instruendo será capaz de governar autonomamente a 

embarcação à vela e terá adquirido os princípios básicos de 

navegação à Vela 

Aprofundar os conhecimentos e melhorar a performance da 

navegação à vela na classe de embarcação à vela 

Conteudos  
Iniciação Avançado 

Nomenclatura e termos náuticos Performance - vela e embarcação 

Prática de marinharia (Nós) Dinâmica de corrente e vento 

Equilíbrio e dinâmica da embarcação Estratégias e habilidades técnicas 

Conhecer as diferentes mareações Preparação para competição 

Regras de segurança Regras de navegação 

 Táctica 

 Regras de regata 
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