
FÉRIAS DE VERÃO 2019
GUIA INFORMATIVO PARA ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E PARTICIPANTES

Apoio da:





LOCALIZAÇÃO
A sede do CNOCA (Clube Náut ico dos  Of ic ia i s  e  Cadetes  da Armada), 
local i zada dent ro  da Base Naval  de L i sboa,  na f regues ia  do Laran je i ro , 
pr iv i legia a segurança e bem-estar de todos, o Clube explora de uma forma 
racional at iv idades náuticas e despor t ivas,  ao longo de todo o ano.

Na zona envolvente encontra-se um denso bosque, onde se encontra um conjunto de 
árvores centenárias oriundas dos mais diversos pontos do mundo.

OBJETIVO
É objetivo do clube apresentar iniciativas destinadas a crianças e jovens com idades 
compreendidas entre os 06 e os 16 anos, com a finalidade de, durante um período 
determinado de tempo, proporcionar um programa organizado de carácter educativo, 
cultural, desportivo ou meramente recreativo. 

P retende-se ass im colaborar com a boa formação e o desenvolvimento saudável 
dos participantes, respeitando a individualidade de cada um, tendo o privilégio de 
participar no crescimento do indivíduo em todos os aspetos.



GENERALIDADES E REGRAS
As Actividades de Verão são constituídas por vários turnos com a duração de cinco dias 
cada. No caso do regime interno, iniciam à segunda-feira, pelas 09:00 e terminam na 
sexta-feira seguinte, pelas 16:30. Para participantes que não pretendem pernoitar nas 
instalações iniciam todos os dias pelas 09:30 e terminam todos os dias, pelas 17:30 com 
exceção de sexta-feira que termina pelas 16:30 para todos os participantes.

Um participante pode inscrever-se em mais que um turno.

Em cada turno existirá, pelo menos, o Coordenador, 1 monitor por cada 6 
participantes nos casos em que a idade seja inferior a 10 anos de idade e 1 
monitor por cada 10 participantes em que a idade destes seja compreendida 
entre os 10 e os 16 anos.

Durante a noite dormirá, pelo menos, 1 monitor por camarata, seguindo o 
princípio de monitor feminino em camarata de raparigas e monitor masculino 
em camarata de rapazes.

O transporte das crianças e jovens, até ao clube e respetivo regresso, é da 
responsabil idade dos pais ou Encarregados de Educação.

O número mínimo de participantes por semana e turno de férias será de 8, 
sendo a lotação máxima de 40 participantes.

Poderão ser ainda equacinadas actividades adaptadas a grupos de escolas ou outras 
entidades, de um ou mais dias, sendo envolvidos os elementos técnicos dessas entidades 
nas entidades planeadas.

Nas diversas actividades toda a responsabilidade cabe ao pessoal técnico do Clube.



DOCUMENTAÇÃO
Os Encar regados  de Educação dos  par t ic ipantes  devem fazer  a  dev ida 
in sc r ição e  facu l ta r  a  documentação necessár ia  ao mesmo processo , 
as s im como pres ta r  todas  as  in fo rmações  q ue se  mos t rem necessár ias  à 
sua in teg ração no tu rno  esco lh ido ,  inc lu indo a  in sc r ição na Federação 
Por tuguesa de Ve la  usu f ru indo as s im do seguro  despor t i vo .





PARTICIPANTES
 

Comportamento

Todos os  par t ic ipantes devem cumpr i r  as  ins t ruções que lhe se jam dadas 
pelos monitores e respet ivos coordenadores do Clube.  Os par t ic ipantes 
terão acesso a todas as at iv idades de acordo com os seus interesses,  sa lvo 
razões pessoais ,  de ordem técnica,  meteorológica ou por  indicação dos 
Encarregados de Educação.

R e s e r va - s e  o  d i re i to  d e ,  a p ó s  p ré v i a  i n f o r m a ç ã o  e  c o n ta c to  c o m  o s 
E n c a r re g a d o s  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 Fér ias Despor t ivas são para correr,  pular,  br incar e sujar-se, por tanto os 
par t icipantes devem trazer roupa apropr iada e confor tável,  deixando as 
roupas novas e boas para um passeio com a famíl ia! 

Sugere-se ao participante que traga vestuário adequado às atividades, tal 
como t - sh i r t ,  chapéu/boné,  impermeável ,  cant i l  para a água,  mochi la 
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 par t icipantes em regime externo já devem vir de casa com 
uma apl icação de protetor solar.  É obr igatór io o uso do chapéu/boné e 
protetor solar. 

Para atividades náuticas sugere-se ao participante que traga colete salva-vidas (caso 
tenha - se não tiver nós emprestamos); roupa de neoprene ou lycra (caso tenha), se não 
tiver pode trazer roupa velha; botas de neoprene (caso tenha), se não tiver pode trazer 
ténis velhos. Deve fazer-se acompanhar de uma garrafa de água ou cantil.





Não é permitido levar para o Clube

Bebidas alcoólicas, estupefacientes, 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, com 
a caixa original, onde deve constar para além da identificação, o horário das tomas.

Objetos cortantes ou outros que pela sua perigosidade coloquem em risco a integridade 
física dos participantes.

Objetos de valor 

Não aconselhamos que tragam para o Clube objetos de valor, nomeadamente 
telemóveis, computadores, tablets, consolas de jogos ou outros idênticos que não 
sejam essenciais ao decorrer das atividades. Se tal acontecer, o Clube Náutico dos 
Oficiais e Cadetes da Armada não se responsabilizará pelos mesmos. 

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 os nossos Coordenadores, 
Andreia Ventura (+351 910 085 419).





FUNCIONAMENTO

Regime Externo para todos os turnos e regime interno nos turnos indicados*

Check-in

Regime Interno*: A receção será realizada na segunda-feira às 09:00 na área 
social do clube. 

Regime Externo: A receção será realizada todas as manhãs às 09:30 na área 
social do clube.

Encarregados de Educação e par t ic ipantes deverão apresentar-se aos 
monitores que estarão no clube para os receber e ident i f icar. 

Check-out

Regime Interno*: A saída será realizada ao final da semana, sexta-feira às 16:30 na área 
social do clube. 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 o 
preenchimento de um formulário de saída que se encontrará com o monitor ou 
coordenador.

Regime Externo: A saída será realizada ao final de todos os dias às 17:30, com 
exceção no último dia de turno 16:30 na área social do clube. 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 o preenchimento 
de um formulário de saída que se encontrará com o monitor ou coordenador. 

        1º TURNO 24 a 28 de Junho         6º TURNO 29 de Julho a 02 de Agosto*
      2º TURNO 01 a 05 de Julho          7º TURNO 05 a 09 de Agosto
      3º TURNO 08 a 12 de Julho          8º TURNO 12 a 16 de Agosto
      4º TURNO 15 a 19 de Julho*        9º TURNO 19 a 23 de Agosto
      5º TURNO 22 a 26 de Julho*       10º TURNO 26 a 30 de Agosto



No último dia de turno, sexta-feira, pedimos aos responsáveis que cheguem ao clube pelas 
16:30 para participação num pequeno lanche de confraternização, visualização das 
fotografias e entrega de diplomas aos participantes. Gostaríamos de contar com a 
presença dos Encarregados de Educação.

NOTAS :  Durante o regime interno não serão autorizadas vis i tas,  exceto em 
casos devidamente just i f icados.  Em regime externo, os Encarregados de 
Educação que pretendem deixar e recolher os seus educandos antes e/
ou depois das horas anteriormente mencionadas no regime externo haverá 
uma taxa semanal adicional. 

Programa de Atividades

O nosso cronograma de atividades foi elaborado com antecedência, por uma equipa 
pedagógica especializada em recreação e vela, composta por profissionais da área. 
Existe uma articulação diária das atividades ao longo do turno com a seguinte tipologia: 
cultural, desportivas, exploração, expressão ou meramente lúdicas.

O programa pode ser alterado em função das 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.

Equipa Pedagógica

Constituída por Coordenadores, adjuntos e Monitores do Clube Náutico dos Oficiais e 
Cadetes da Armada. Todas as atividades são feitas com supervisão dos monitores que 
possuem formação e experiência, contamos com uma escala aproximada de 1 monitor 
por cada 10 participantes.



Distr ibuição dos par t icipantes

A dis t r ibuição dos par t ic ipantes pelas equipas/grupos educat ivos é da 
responsabi l idade da equipa pedagógica,  não podendo garant i r- se que 
par t ic ipantes amigos ou conhecidos f iquem na mesma equipa/grupo.  Por 
outro lado,  não é aconselhado f requentar  o escalão etár io que não se 
adeque à sua idade.

Período de telefonemas

O período def inido para receber ou fazer telefonemas é na hora do almoço, 
entre as 12h30  e as 13h30  e na hora do jantar,  entre as 19h30  e as 20h30 .

Assis tência Médica

Como ass i s tência entendem-se as  atuações  de prevenção,  at iv idades 
rea l izadas com mater ia l  e equipamento de pr imei ros  socorros ,  qualquer 
t ratamento 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 par t ic ipante es t iver  em t ratamento médico deverá 
informar a coordenação no dia da receção. Para casos mais graves, util i zaremos 
os dados médicos da f icha de inscr ição como procedimento. 





INSCRIÇÃO
Para formalizar a inscrição é necessário o preenchimento da Ficha de Inscrição, Termo de 
Responsabilidade, e a realização do pagamento. O pagamento poderá ser dividido em 
duas parcelas: metade do valor na reserva da vaga e a outra metade até às 15:00 da 
quarta-feira anterior ao início da semana. 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.

                    VALORES TURNOS                         VALORES TURNOS
                    (uma inscrição para 5 dias)     (uma inscrição para 10 dias)

                       240,00 € sócios                            350,00 € sócios        
                                250,00 € sócios CSA e CPA*       360,00 € sócios CSA e CPA*                         
                                270,00 € não sócios                    400,00 € não sócios
                                200,00 € para alunos                  320,00 € para alunos
                                 da Escola de Vela                      da Escola de Vela
                                                                        

                                110,00 € sócios                            200,00 € sócios
                                120,00 € sócios CSA e CPA*       210,00 € sócios CSA e CPA*
                                130,00 € não sócios                    220,00 € não sócios
                                  80,00 € para alunos                  140,00 € para alunos
                                    da Escola de Vela                       da Escola de Vela
 

Valores adicionais
Período das 08h00 às 09h30 e/ou Período das 17h30 às 19h00 

15,00 € / semana

*Clube Sargento da Armada (CSA) e Clube Praças da Armada (CPA).
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Condições

Aplicam-se as seguintes percentagens de descontos:
Desconto de 5€ por semana para inscrições até 10 de Junho;
Desconto de 10€ para irmãos;
*Descontos não acumuláveis.

Serviços incluídos em regime interno

- T-shir t (somente para um turno);
- Estadia em regime de camaratas;
- Alimentação (Pequeno-almoço, almoço, lanche e jantar);
- Todas as atividades desportivas previstas no programa;
- Seguro de acidentes pessoais e responsabil idade civi l;
- Acompanhamento de coordenador, monitor e instrutor durante o dia.

Serviços incluídos em regime externo

- T-shir t (somente para um turno);
- Almoço (Pequeno Almoço deve vir tomado, Lanche da manhã e da tarde 
  devem trazer de casa);
- Todas as atividades desportivas previstas no programa;
- Seguro de acidentes pessoais e responsabil idade civi l;
- Acompanhamento de coordenador, monitor e instrutor durante o dia.

Modo de Pagamento

Para formalizar a inscrição, os participantes devem inscrever-se, enviando a Ficha de 
Inscrição devidamente preenchida, juntamente com o comprovativo de transferência 
bancária, para o seguinte IBAN: PT50 0018 000038739161001 47.





PAIS E FILHOS / SÓCIOS 
Para facil itar o trabalho dos monitores e o bom desenrolar das atividades das 
férias, os pais estão convidados a deixarem seus fi lhos 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 contatados imediatamente. 

Pedimos também para os pais que não recolham os fi lhos das atividades sem 
prévia notif icação ao Coordenador e/ou Monitor. As crianças participantes, 
incluindo os que já frequentam a escola de vela, não estão autorizadas a circular 
fora do grupo. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Para informações adicionais é favor contatar o secretar iado do Clube 
através do e-mai l  cnoca@companhianautica.com ou através do telefone 
dos Coordenadores Andreia Ventura  (+351 910 085 419).




