
A partir de 25 de junho

Quinta do Passil 

Vem desfrutar do Summer 
Camp da tua vida. 



Vem desfrutar do Summer Camp da tua vida. 

No NXTGen Summer Camp vais ter a oportunidade de experimentar uma 
enorme variedade de atividades, desde as mais tradicionais, às mais radicais 
e tecnológicas, com um programa especificamente desenhado para te fazer 
crescer, enquanto tens mil momentos de diversão.

Escolhe as atividades que mais te motivam e entra na melhor experiência de 
Verão da tua vida, partilhando a mesma com novos amigos, criando uma rede de 
amizades e memórias que vão durar para sempre.

Na nossa fantástica quinta, com uma dimensão de 10 hectares, e com instalações 
especificamente desenhadas para uma experiência inesquecível, só tens de te 
deixar envolver no nosso programa e divertir-te.

Para além das atividades mais desportivas, escalada, boot camp, rugby, futebol 
e artes marciais, vais também ter oportunidade de contactar com a natureza em 
atividades como arborismo, bem como participar em inúmeros jogos tradicionais 
(futebol humano, gincana, jogo do mata), participar em verdadeiras batalhas 
guerreiras em jogos de consolas, guerras de água e karaoke e, finalmente, testar 
as tuas aptidões em atividades mais lúdicas e culturais como dança, teatro e role 
plays, tudo sempre com o máximo desportivismo e diversão.
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Tudo no NXTGen Summer Camp foi pensado para teres a semana da 
tua vida. Só falta a tua presença!

Junta-te ao NXTGen Summer Camp
e vem celebrar o verão!



MISSÃO
Proporcionar a todos as crianças e jovens  que participam no NXTGen Summer 
Camp uma experiência inesquecível. Sabemos que as nossas crianças e jovens  
são o nosso futuro, os líderes de amanhã. Por isso, com base num programa 
desenhado pelos maiores especialistas mundiais da pedagogia infanto-juvenil, 
desenvolvemos uma experiência única repleta de diversão, alegria, amizade, 
companheirismo e novas aprendizagens, permitindo que as nossas crianças e 
jovens  possam desenvolver e adquirir novas competências, tanto ao nível pes-
soal como social, fazendo-os crescer como pessoas e cidadãos e facilitando a sua 
afirmação na sociedade atual.



BeNefíCIOS
O programa desenhado pela Equipa NXTGen Summer Camp e a respetiva me-
todologia pretende promover a sã, completa e eficaz integração do indivíduo 
criança no contexto complexo onde a mesma se insere.
As crianças e jovens  são um diamante por lapidar, pelo que necessitam de ser 
estimuladas e fomentadas a desenvolver as suas aptidões pessoais e sociais. 
Procura-se desenvolver a sua autoestima, autoconfiança autonomia e inde-
pendência, para enfrentar mais capazmente os desafios colocados pela socie-
dade.
O NXTGen Summer Camp foi desenvolvido precisamente para proporcionar às 
nossas crianças e jovens  um conjunto de atividades e experiências – em am-
biente controlado, divertido, focado e em comunidade – que vão imprimir um 
cunho muito positivo sobre a criança de hoje, criando as condições para um 
adulto saudável, produtivo, solidário e liderante de amanhã.
No fundo, todos os pais querem que os seus filhos sejam felizes. Participar no 
NXTGen Summer Camp dá certamente as ferramentas que permitem desenhar 
esse futuro risonho.



PrOjeTO PedAGóGICO
A Gloparserv Sports tem como preocupação central o bem-estar das crianças e 
jovens e o seu desenvolvimento saudável e harmonioso. Nesse sentido, dispõe 
de um amplo conjunto de competências, abrangendo várias áreas do desen-
volvimento. Tem como grande preocupação que as crianças e jovens cresçam e 
se desenvolvam nas melhores condições possíveis para que se tornem adultos 
felizes e saudáveis. O NXTGen Summer Camp, foi planeado de modo a estimular 
o desenvolvimento das competências emocionais, sociais, cognitivas e físicas 
das crianças e jovens que nos são confiados, com idades compreendidas entre 
os dez e os dezasseis anos. Procura-se proporcionar um ambiente familiar e de 
conforto, onde as crianças possam consolidar, não só as aprendizagens apreen-
didas na escola, mas também adquirir novos conhecimentos e competências, 
essenciais para o bom sucesso escolar, familiar e pessoal.

As atividades a desenvolver no Summer Camp, decorrerão semanalmente e te-
rão por objetivo:

 Promover e desenvolver a formação integral da Criança e Jovem;
 Valorizar as capacidades específicas e talentos diversificados;
 Desenvolver o domínio das expressões (dramática, motora, plástica e musical);
 Incentivar as capacidades de criatividade e sociabilidade.



Para a prossecução dos objetivos referidos, competirá ao Summer Camp:
 Garantir o ambiente físico adequado, proporcionando as condições para o de-

senvolvimento das atividades, num clima calmo, agradável e acolhedor;
 Proporcionar uma gama de atividades integradas num projeto de animação so-

ciocultural em que as crianças e jovens tomem parte, tendo como base o maior 
respeito pela pessoa;

 Manter um estreito relacionamento com a família, estabelecimentos de ensino 
e a comunidade, numa perspetiva de parceria, tendo em vista e sempre em pri-
meiro lugar, o superior interesse das crianças e jovens;

 Promover o sucesso escolar, pessoal e social, facultando apoio às crianças na 
aquisição de novas e optimização de competências.

Dirigimo-nos essencialmente a princípios e atitudes básicas de bom senso entre 
os Monitores e Participantes. Desenvolvemos particular importância na relação 
participante/natureza, assim como com o equipamento e instalações.
Autonomia, responsabilidade, trabalho de equipa, liderança, criatividade, 
imaginação, destreza, respeito pelo próximo, são alguns conceitos que tenta-
mos desenvolver. Autonomia para a realização de pequenos trabalhos adapta-
dos à faixa etária, desenvolvimento de ateliers de expressão plástica e criativi-
dade, atividades ao ar livre e desportos de natureza. 
A seleção, recrutamento e formação complementar do pessoal técnico é da res-
ponsabilidade da Gloparserv Sports, havendo formação interna todos os anos.



Junta-te ao NXTGen Summer Camp 
e vem celebrar o verão!

ATIVIdAdeS
Arborismo • Escalada • Manutenção Física • Treino de Futebol, Rugby, Futsal e 
Ténis • Festas Temáticas • Cozinha • Karaoke • Cinema Outdoor e Indoor • Caça 
ao Tesouro • Jogos de Água • Cidadania • Responsabilidade Social • Suporte 
Básico de Vida • Comunicação • Boot Camp • Arte • Pintura • Teatro • Arte 
Urbana • Astronomia • Concursos de Dança e Música • Concursos de Jogos PS4 
• Jogos de Tabuleiro e Cartas • Jogos Mistos (Futebol Humano, Gincanas, etc) • 
Empreendedorismo • Liderança • Debates •  Tertúlias • Inglês • Rumo Profissional 
• Inteligência Emocional



NXTGen KIT
A criança NXTGen deve trazer os seguintes items (numa mochila ou trolley) 
para o Summer Camp:

Superdisposição

  Roupas confortáveis para a totalidade da estadia no Summer Camp;
  Vestuário e calçado de desporto para atividades ao ar livre e algumas   

 roupas quentes para as atividades da noite;
  Uma roupa mais elegante para a noite da festa (última noite do Summer Camp);
  Roupa de banho;
  Toalhas para a piscina;
  Chinelos;
  Chapéu/boné;
  Protetor solar;
  Repelente de insetos;
  Necessaire com produtos de higiene pessoal (champô, gel de banho,   

 escova e pasta de dentes, etc.);



Por outro lado, não será permitido trazer:

>Bebidas alcoólicas e/ou estupefacientes;
>Isqueiros, fósforos, fogo-de-artifício, facas, ou outros objectos que
coloquem em risco os outros participantes ou as instalações.

Também não será permitido fumar ou beber bebidas alcoólicas no campo.

desaconselhamos ainda uso de roupas de marca, uma vez que em muitas das
atividades que realizamos os participantes se sujam com frequência.
Não aconselhamos a trazer objetos de valor para o Summer Camp. Se tal
acontecer, o NXTGen Summer Camp não se responsabiliza pelo eventual
desaparecimento ou deterioração dos mesmos.



INfOrMAÇÃO ÚTIL

Localização e instalações



eSTAdIAS
A Gloparserv Sports recebe crianças e jovens, grupos de Escolas protocoladas 
e grupos de outras entidades, nomeadamente empresas, fazendo a animação e 
formações quando solicitadas. Existem diferentes programas concebidos para 
grupos de crianças que pernoitem na Quinta do Passil.

INSTALAÇõeS
Quartos equipados com beliches com uma casa de banho comum (diferente de 
rapazes e raparigas) - Água quente e aquecimento central - Sala de estar com 
TV, Música ambiente e ar condicionado - PS4 e jogos - Equipamento audiovisual 
informático com acesso à Internet - Sala de jantar ampla com ar condicionado 
e serviço de refeições com terraço – Cozinha equipada – Balneários de apoio à 
Piscina e aos Campos - Piscina - Campo Relvado de Futebol de 7 – Campo de 
Futsal – Campo de Ténis - Multiatividades - Estacionamento próprio - Espaço 
relvado e Jardim - Quinta Pedagógica e Parque Aventura de Campos de Férias.

São abertos a particulares e empresas que solicitem os nossos serviços. 
O alojamento é feito na Quinta do Passil.



Como chegar?

Ponte Vasco da Gama

A12

E.N. 4 E.N. 118

Lisboa

Quinta do Passil

A Quinta do Passil situa-se na e.N. 118, 
nos arredores de Alcochete, a apenas 

20 minutos de Lisboa.



Tabela de 
Preços c/ IVA

1 Semana 2 Semanas 3 Semanas

c/ Dormida 395,00 € 750,00 € 1.050,00 €

s/ Dormida 295,00 € 560,00 € 795,00 €

s/ Dormida 
c/ Transporte

370,00 € 710,00 € 1.020,00 €

descontos 
(não acumuláveis) 
Irmãos 5%
Protocolo 7,5%
Grupos > 10 10%
 

Nota: Metade do valor é pago no ato da reserva, o restante, duas semanas antes do Summer Camp. 

INSCrIÇÃO

Procedimento

1. Pedido de Infor-
mações através de 
qualquer um dos 
nossos meios de 
comunicação.

2. Envio das 
informações
solicitadas.

3. Reserva e 
pagamento da 
adjudicação da(s) 
semana(s) de 
férias no nosso 
site.

4. Confirmação 
da reserva.

5. Preenchimento 
da ficha de inscrição, 
questionário de saúde 
e das atividades 
favoritas.

6. Confirmação da 
inscrição no campo 
de férias e envio 
de documento 
com informações 
importantes.

NXTGen Cliente



Mês Semana domingo 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado

junho 1 25 26 27 28 29 30 1

julho 2 2 3 4 5 6 7 8

3 9 10 11 12 13 14 15

4 16 17 18 19 20 21 22

5 23 24 25 26 27 28 29

Agosto 6 30 31 1 2 3 4 5

7 6 7 8 9 10 11 12

8 13 14 15 16 17 18 19

9 20 21 22 23 24 25 26

10 27 28 29 30 31 1 2

Setembro 11 3 4 5 6 7 8 9

12 10 11 12 13 14 15 16

datas



Siga-nos no facebook e instagram

CONTACTOS

Campo Grande, 28 – 4º B
1700-093 Lisboa

info@nxtgen.pt
reservas@nxtgen.pt

Filipe Cruz
961455141

NXTGenSummerCamp

NXTGensummercamp/

https://www.facebook.com/NxtGenSummerCamp/
https://www.instagram.com/NXTGensummercamp/

