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FÉRIAS DESPORTIVAS 2021 
(registo IPDJ n.º 158/DRN) 

 
PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 O que são as Férias Desportivas?  

É um programa de atividades lúdicas e desportivas de ocupação dos tempos livres para a faixa etária dos 7 aos 14 anos, 
que promove a cultura de hábitos desportivos e estilos de vida saudáveis através do divertimento, lazer e alegria.  

Quem é a entidade promotora?  

A promoção e realização das “Férias Desportivas 2021” é da responsabilidade do Município de Penafiel através do 
Pelouro do Desporto e dos serviços municipais.  

Quando e como de realiza?  

Este programa tem início no dia 12 de julho e termina no dia 13 de agosto. As atividades irão decorrer semanalmente de 
2.ª a 6.ª feira entre as 09h00 e as 17h30 nos espaços desportivos e de lazer do Complexo de Piscinas Municipais de 
Penafiel e outros espaços e instalações em função dos programas a incluídos. Os inscritos (máximo de 25 participantes) 
serão divididos em grupos homogéneos em função da respetiva faixa etária. O programa terá um total de 5 semanas, 
desenvolvendo-se nos seguintes períodos: 

o Semana 1: de 12 a 16 de julho; 

o Semana 2: de 19 a 23 de julho; 

o Semana 3: de 26 a 30 de julho; 

o Semana 4: de 02 a 06 de agosto; 

o Semana 5: de 09 a 13 de agosto. 

Quais os locais, e que atividades estão previstas?  

Os espaços físicos e atividades a serem desenvolvidas serão os seguintes: 

o Piscinas Municipais de Penafiel: jogos aquáticos e piscina ao ar livre; 

o Parque da Cidade de Penafiel: boccia, bicicleta, jogos tradicionais e karaté; 

o Zona Industrial n.º 2 (Penafiel): padel; 

o Campo de Golfe do Aqueduto (Paredes): golfe e footgolf; 

o Praia Internacional (Porto): surf e bodyboard; 

o Campo Aventura (Penafiel): desportos radicais. 

Como é o programa semanal e os horários? 

O programa semanal e os respetivos horários são os seguintes: 

Horários 2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

09h00 Acolhimento dos participantes no Complexo de Piscinas Municipais de Penafiel 

09h30/12h00 
- Organização dos 
grupos; 
- Jogos aquáticos. 

- Padel. - Surf. - Golfe; 
- Footgolf. 

- Desportos 
radicais. 

12h30/14h30 Almoço na E.B. de Igreja - Milhundos e no Parque da Cidade do Porto (4ª feira) 

15h00/17h00 
- Piscina ao ar livre. - Caminhada; 

- Boccia; 
- Bicicleta. 

- Bodyboard. - Jogos tradicionais; 
- Karaté. 

- Piscina ao ar livre. 

17h30 Entrega dos participantes aos encarregados de educação ou a seu representante no local de acolhimento 

Quando e como se pode fazer a inscrição?  

As inscrições podem ser efetuadas presencialmente junto dos serviços do Balcão Único, entre os dias 28 de junho e 04 de 
agosto. A ficha de inscrição prevê a inscrição máxima em uma semana à escolha do participante. Podem, no entanto, 
inscrever-se em mais do que uma semana, desde que existam vagas nas semanas do respetivo interesse. O valor a pagar 
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pela inscrição é de 25,00 €, podendo obter um benefício de 20% sobre aquele valor, desde que se enquadre nos 
requisitos previstos nas normas de organização de funcionamento.  

Locais de concentração e saída?  

O Complexo de Piscinas Municipais será sempre o local das entradas, exceto à terça-feira que será no Complexo de Padel 
(Padelfiel) situado na Rua Zona Industrial nº2, em Penafiel (acima do Intermarché).  

Qual o local das refeições?  

As refeições serão promovidas nos seguintes locais: 

o Escola Básica de Igreja (Milhundos): 2.º, 3.ª, 5.ª e 6.ª feira; 

o Parque da Cidade do Porto: 4.ª feira. 

Qual é o material que o participante deve levar?  

Os participantes devem chegar ao local de concentração munidos dos seguintes equipamentos de proteção individual: 
máscara, lenços de papel e um frasco de solução antisséptica de base alcoólica. 

Também se devem apresentar com vestuário adequado para as atividades desportivas bem como, do material para as 
atividades aquáticas designadamente calção ou fato de banho e touca (para o 1.º dia), entre outros. Nas atividades de ar 
livre, para além do vestuário desportivo adequado, aconselha-se aos participantes a utilização de boné e protetor solar. 

Quais as medidas de proteção dos participantes? 

No contexto atual justifica-se a aplicação do seguinte conjunto de medidas: 

o Cada jovem terá de trazer todos os dias para as Férias Desportivas os seguintes equipamentos de proteção 
individual: máscara, lenços de papel e um frasco de solução antisséptica de base alcoólica; 

o É obrigatório o uso de máscara por todos os intervenientes em todos os momentos exceto quando estão a 
realizar atividades desportivas ou em momentos de refeições; 

o Os horários de receção e de entrega serão sempre que possível desfasados, para evitar o cruzamento de 
pessoas que não sejam do mesmo grupo; 

o É obrigatório o uso de máscara por parte do encarregado de educação na entrega e recolha do jovem; 

o No momento da entrega é obrigatória a desinfeção das mãos e será medida a temperatura a todas as crianças, 
zelando assim pela saúde de toda a comunidade; 

o A cada grupo deve ser atribuído, na medida do possível, uma zona da instalação; 

o Os jovens serão organizados em grupos, que se manterão ao longo de todo o período em que permanecem no 
programa; 

o Estará disponível solução antissética de base alcoólica nos espaços onde se realizam as atividades; 

o Manter nas atividades desportivas o distanciamento físico; 

o Não é permitido trazer para as Férias Desportivas qualquer tipo de materiais lúdicos/desportivos; 

o Os técnicos e os participantes que apresentem sintomas compatíveis com COVID-19 não poderão participar nas 
Férias Desportivas, devendo o encarregado de educação informar a coordenação do programa; 

o As refeições são realizadas na Cantina da E.B. de Igreja – Milhundos, entre grupos e se necessário por turnos. 

Quem são os responsáveis pelo desenvolvimento das atividades?  

O enquadramento técnico é da responsabilidade dos coordenadores e dos monitores devidamente habilitados e 
designados para este programa.  

Quais os contactos para esclarecimentos, informações ou dúvidas sobre o programa?  

o Unidade de Gestão do Desporto: 255 710 700, Ext. 109/110/157;  

o Serviços do Balcão Único: 255 710 700, Ext. 215/251/252;  

o Complexo de Piscinas Municipais de Penafiel: 255 718 080.  


