
VIAGEM PELO TEMPO

Férias Positivas! – Verão 2017
19 junho – 15 setembro

Deixa a tua marca!



Férias Positivas! é o Programa de Férias inovador da 
Ousar Crescer.

• Combina:

– Atividades diversificadas e divertidas

– Desenvolvimento pessoal

• Oferece:

– Boas recordações de momentos bem passados

– Reforço de competências pessoais que favorecem o bem 
estar, a auto-estima, a criatividade e o otimismo

– Maior consciência ambiental e da vida em sociedade

– Educação para a cidadania e para a solidariedade

As Férias Positivas! são fonte de aprendizagem, prazer 
e crescimento positivo!

Férias Positivas!
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Método

• Atividades lúdicas

– Nem sempre com um objetivo pedagógico explícito, mas que:

• São fonte de prazer e satisfação

• Fomentam o espírito de grupo e a boa relação com os colegas e 
os animadores

• Constituem ocasiões informais de educação

• Jogos pedagógicos e dinâmicas de grupo

– Desenvolvem competências específicas e/ou funcionam como 
metáforas de situações do dia a dia, abrindo novas perspetivas

• Surgem como propostas “naturais”, integrados nas atividades diárias

• Momentos para Ousar Crescer

– Explicitamente orientados para a reflexão, partilha de ideias e 
tomada de consciência

• Com base nas atividades do dia e/ou nos jogos pedagógicos 

Férias Positivas!
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VIAGEM PELO TEMPO

Este ano preparámos um programa com passado, 
presente e futuro: vamos embarcar numa incrível 
“VIAGEM PELO TEMPO"!

És curioso(a), aventureiro(a) e destemido(a)?
Então, estas são as férias perfeitas para ti!

Vamos VIAJAR PELO TEMPO…

… com os maiores CIENTISTAS – e descobrir tudo sobre 
INVENÇÕES E TECNOLOGIA

… com célebres ARTISTAS – apreciando e criando 
verdadeiras OBRAS DE ARTE

… com famosos EXPLORADORES – e mergulhar num 
espantoso mundo das DESCOBERTAS E CONQUISTAS

… ao ritmo dos melhores ATLETAS – experimentando 
novos DESPORTOS e batendo novos RECORDES

Para embarcar nesta viagem, só é preciso trazer muita 
alegria e vontade de fazer novos amigos!

Vens connosco?
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Horário geral

Férias Positivas!  Verão ‘17 
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Horas Atividades

08h30 – 09h30 Acolhimento / Tempo livre

09h30 – 10h00 “Ginástica” matinal e Bons dias: Acordar o Corpo e a Mente.!

10h00 – 12h30 Atividades da manhã: ver programa

13h00 – 13h45 Almoço

13h45 – 14h30 Tempo livre (jogos, livros, canções, conversas, …)

14h30 – 16h30 Atividades da tarde: ver programa

16h30 – 17h00 Lanche e Fecho do dia: Balanço. Avisos e recados.

17h00 – 17h30 Despedida / Tempo livre
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2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

MANHÃ

Cientistas como

tu e eu!
ACOLHIMENTO

Vamos conhecer-nos 

uns aos outros e aos 

cientistas que nos 

inspiram

Água em estado 

líquido
PISCINA

A ciência de bem 

nadar

Os caminhos da 

ciência
JOGO DE PISTAS

Chegar ao destino 

através de descobertas 

cientificas e cálculos 

matemáticos

Água em estado 

líquido
PISCINA

A ciência de bem 

nadar

Ciências da 

Natureza
FOTO REPORTAGEM

Os animais e as 

plantas que nos 

rodeiam

TARDE

Instrumentos

científicos
ARTES MANUAIS

Um mural da ciência 

do passado, presente 

e futuro

H2GO!
JOGOS 

DESPORTIVOS

Tarde de jogos,

com e sem água,

no Monsanto

Pedra filosofal
CIÊNCIA DIVERTIDA

Vamos fazer 

experiências e 

descobrir como se 

divertem os cientistas

A invenção de 

Hugo
CINEMA E PARTILHA

Visualização de um 

filme e troca de 

ideias

Viagem pelo

meu tempo
MEMÓRIA DA 

SEMANA

Partilha de fotos e 

descobertas

Férias Positivas!  Verão ‘17

Viagem pelo tempo… com os CIENTISTAS!
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2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

MANHÃ

Artistas como

tu e eu!
ACOLHIMENTO

Vamos conhecer-nos 

uns aos outros e aos 

artistas que nos 

inspiram

Splash!

PISCINA
A arte de bem 

mergulhar

Poesia ao ar livre
PASSEIO CULTURAL

Visita jogo ao Parque 

dos Poetas

Splash!
PISCINA

A arte de bem 

mergulhar

Quem sou eu?
MÍMICA SEM SONS

A arte de bem 

representar

TARDE

Grandes pintores 

europeus
OFICINA DE PINTURA

Vamos conhecer e 

imitar o estilo de 

grandes pintores

Tinta de água
JOGOS COM ARTE

Tarde de jogos,

com e sem água,

no Monsanto

De improviso
EXPRESSÃO 

DRAMÁTICA

Atividades de 

expressão corporal e 

improvisação

Sétima arte
CINEMA E NÃO SÓ

Vamos ver um filme

e fazer um animado 

debate em grupo

Viagem pelo meu 

tempo
MEMÓRIA DA 

SEMANA

Partilha de fotos e 

descobertas

Férias Positivas!  Verão ‘17

Viagem pelo tempo… com os ARTISTAS!
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2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

MANHÃ

Atletas como

tu e eu!
ACOLHIMENTO

Vamos conhecer-nos 

uns aos outros e aos 

atletas que nos 

inspiram

Provas de 

natação
PISCINA

Mergulhos épicos,

no Camping 

Monsanto

Como se joga(va)?
JOGOS DESPORTIVOS

Manhã de jogos no 

parque, com uma 

pitada de História

Provas de 

natação
PISCINA

Mergulhos épicos,

no Camping 

Monsanto

Contra relógio
CORRIDA DE 

ORIENTAÇÃO

Corrida contra o tempo 

no Parque Urbano de 

Miraflores

TARDE

Dos primeiros 

Jogos Olímpicos 

até hoje
MURAL HISTÓRICO

A evolução desportiva 

numa linha do tempo 

Gand’ equipa!
JOGOS 

DESPORTIVOS

Tarde de jogos, com 

e sem mergulhos, 

no Monsanto

A dançar é que a 

gente se entende!
DANÇA E KARAOKE

Divertimo-nos juntos, 

respeitando o estilo 

preferido de cada um

Desporto no ecrã 
CINEMA E PARTILHA

Visualização de um 

filme e troca de ideias

Viagem pelo meu 

tempo
MEMÓRIA DA 

SEMANA

Partilha de fotos e 

descobertas

Férias Positivas!  Verão ‘17

Viagem pelo tempo… com os atletas
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2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

MANHÃ

Exploradores 

como tu e eu!
ACOLHIMENTO

Vamos conhecer-nos 

uns aos outros e aos 

exploradores que nos 

inspiram

Água à vista!
PISCINA

Mergulhos 

aventureiros,

no Camping 

Monsanto

Assalto ao Castelo
JOGO DE ESTRATÉGIA

Duas equipas em 

confronto, um castelo a 

conquistar, um castelo 

a defender

Água à vista!
PISCINA

Mergulhos 

aventureiros,

no Camping 

Monsanto

À descoberta
CAMINHADA E 

FOTOGRAFIA

Captar riquezas do 

passado, belezas do 

presente e promessas 

de um bom futuro

TARDE

Ver sem ser visto
ARTES MANUAIS

Vamos construir um 

periscópio

Mar adentro!
JOGOS 

DESPORTIVOS

Tarde de jogos e 

mergulhos,

no Monsanto

Mundo 

subaquático
EXPRESSÃO PLÁSTICA

Peixes, algas e outros 

tesouros… explorar e 

retratar as maravilhas 

do oceano 

Filme com 

História
CINEMA E PARTILHA

Visualização de um 

filme e troca de 

ideias

Viagem pelo meu 

tempo
MEMÓRIA DA 

SEMANA

Partilha de fotos e 

descobertas

Férias Positivas!  Verão ‘17

Viagem pelo tempo… com os EXPLORADORES!



Setembro: Regresso ao presente!

Depois de um verão cheio de aventuras pelo tempo, é 
hora de focar a atenção no presente.

Com um novo ano letivo à espreita, as boas memórias 
do que vivemos serão fonte de energia para enfrentar 
todos os desafios…

… com vontade de começar bem,
… confiantes na capacidade para fazer acontecer,
… desejosos de rever os amigos,
… disponíveis para ajudar!

“REGRESSO AO PRESENTE!” é a nossa proposta para 
as últimas semanas de férias, em setembro, e um 
convite a viver em pleno cada momento da vida.

Uma mão cheia de dias divertidos, que nos farão 
começar o ano agradecidos e motivados!

Contamos contigo!
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2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

MANHÃ

Aqui e agora
CAMINHADA E 

MEDITAÇÃO

Preparar o corpo e a 

mente para 

recomeçar!

Últimos 

mergulhos!
PISCINA

Atividades aquáticas 

na piscina de 

Monsanto

Os neurónios 

estão de volta!
REVISÕES ESCOLARES

e outras atividades 

ludicopedagógicas

Últimos 

mergulhos!
PISCINA

Atividades aquáticas 

na piscina de 

Monsanto

Os neurónios 

estão de volta!
REVISÕES ESCOLARES

e outras atividades 

ludicopedagógicas

TARDE

Vitaminas & 

Companhia
CULINÁRIA

Energia para voltar a 

estudar!

Contra relógio
JOGOS 

DESPORTIVOS

Tarde de jogos, com 

ou sem mergulhos, no 

Monsanto

Reciclar antes de 

comprar!
RECICLAGEM

Vamos dar vida nova 

aos materiais 

escolares que sobram 

lá por casa

Luzes, Câmara, 

Ação!
CINEMA E PIPOCAS

Visualização de um 

filme e troca de ideias

Boas recordações
MEMÓRIAS DA 

SEMANA E DO VERÂO

Partilha de aventuras

e descobertas

Férias Positivas!  set ‘17

Regresso ao presente!
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2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

MANHÃ

Objetivos para o 

novo ano!
MENSAGENS 

CODIFICADAS

Pensar em coisas 

sérias de forma 

divertida

Últimos 

mergulhos!
PISCINA

Atividades aquáticas 

na piscina de 

Monsanto

Os neurónios 

estão de volta!
REVISÕES ESCOLARES

e outras atividades 

ludicopedagógicas

Últimos 

mergulhos!
PISCINA

Atividades aquáticas 

na piscina de 

Monsanto

Os neurónios 

estão de volta!
REVISÕES ESCOLARES

e outras atividades 

ludicopedagógicas

TARDE

Histórias 

imprevisíveis
OFICINA DE ARTES

Construir um “livro” 

que se pode ler de 

1001 maneiras

Contra relógio
JOGOS 

DESPORTIVOS

Tarde de jogos, com 

ou sem mergulhos, no 

Monsanto

Amigos para 

sempre
JOGO DE 

COOPERAÇÃO

Conjugação de boas 

energias para obter 

melhores resultados

Luzes, Câmara, 

Ação!
CINEMA E PIPOCAS

Visualização de um 

filme e troca de ideias

Festa Final!
DANÇA E KARAOKE

Muita música e 

animadas 

coreografias em 

equipas

Férias Positivas!  set ‘17

Regresso ao presente!



1. Datas e condições de realização:

– 19 de Junho a 15 de Setembro

– Qualquer semana  de férias só se realiza com um mínimo de 5 crianças e um 
máximo de 25

2. Idades a que se destina:

– Dos 6 aos 12 anos

– Dos 3 aos 5 anos (com adaptações ao programa, incluindo a possibilidade de sesta)

– Dos 13 aos 14 anos (com adaptações ao programa, se o número de inscritos o 
justificar)

3. Local:

– Miraflores e outros (indicados no programa)

4. Horário de funcionamento:

– Das 8h30 às 18h00 (com possibilidade de prolongamentos das 8h00 às 8h30 e das 
18h00 às 18h30)

Condições de realização e participação
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5. Durante o programa, a Ousar Crescer assegura:

– Constante acompanhamento das crianças por um número adequado de adultos

– Realização das atividades de acordo com o programa proposto

• Algumas atividades poderão estar sujeitas a um número mínimo de participantes 

• Qualquer atividade que não possa ser realizada será substituída por outra, semelhante em 

objetivos e valor

– Alimentação (almoço, lanche e reforços ao longo do dia)

– Deslocação para atividades fora da Ousar Crescer

• As deslocações são feitas, com grande responsabilidade, a pé ou de transportes públicos, o 

que proporciona, por si só, ótimas oportunidades pedagógicas (estilo de vida saudável, 

educação para a cidadania, novas experiências, valorização do que se tem, …)

– Entrada nos locais de atividade sujeitos a pagamento

– Seguros de acidentes pessoais e responsabilidade civil

6. Qualquer aspeto omisso será deliberado pela Direção da Ousar Crescer

Condições de participação, cont.
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• Preços:

• Descontos:

Preços
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2 ou mais semanas (até 31 de maio) 112 €/semana

2 ou mais semanas (em qualquer altura) 120 €/semana

Irmãos 128 €/semana

Parceiros até 115 €/semana

1 semana 135 €

1 dia 30 €

Prolongamento Manhã (08h00-08h30) 10,5 €/semana; 3,2 €/dia

Prolongamento Tarde (18h00-18h30) 10,5 €/semana; 3,2 €/dia



1. Para efetivar a inscrição é necessário:

– É necessário preencher uma ficha de inscrição

– Fazer o pagamento de 50% do valor total das férias pretendidas

2. A inscrição e pagamento podem ser feitos pessoalmente, nas nossas 

instalações, ou através de email e transferência bancária.

– Se desejar realizar transferência Bancária deverá enviar-nos um e-mail para 

quero@ousarcrescer.pt com:

• O comprovativo do pagamento

• Nome e idade da criança

• Indicação das semanas em que se inscreve

– NIB para transferência: 0010 0000 40290220001 69 (Banco BPI).

Procedimentos de inscrição
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Os nossos parceiros

http://www.clubedaagua.pt/
http://www.clubedaagua.pt/
http://www.sibs.pt/pt/
http://www.sibs.pt/pt/
http://apee-ebimiraflores.weebly.com/
http://apee-ebimiraflores.weebly.com/
http://estrelaseouricos.crescer.sapo.pt/
http://estrelaseouricos.crescer.sapo.pt/
http://pumpkin.pt/
http://pumpkin.pt/
http://www.comunidade.edp.pt/
http://www.comunidade.edp.pt/
http://www.albenture.pt/
http://www.albenture.pt/
http://www.clubemillenniumbcp.pt/
http://www.clubemillenniumbcp.pt/
http://www.dolcevita.pt/homepage.aspx?param=6xaQnimFh6ShIR4NKdOwDLXlTbEvr/5IcDbWAt+pXxrLmTGd8ZP6Bg4XAlMx8eyB
http://www.dolcevita.pt/homepage.aspx?param=6xaQnimFh6ShIR4NKdOwDLXlTbEvr/5IcDbWAt+pXxrLmTGd8ZP6Bg4XAlMx8eyB


Ousar Crescer – Academia de Desenvolvimento Pessoal, Lda.

Tel/Fax: 21 410 41 98 quero@ousarcrescer.pt

www.ousarcrescer.pt www.facebook.com/ousar.crescer

– Nuno Francisco Maia
• 93 778 77 77

• nuno.maia@ousarcrescer.pt

– Alexandra Frias
• 91 780 66 15

• alexandra.frias@ousarcrescer.pt

Contactos Ousar Crescer
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