
 

 

 
O LOCAL:   As nossas actividades realizam-se no Ski Skate Amadora Parque e nas instalações desportivas da 
Escola Secundária Sandra Azevedo Neves, ambas situadas na Urbanização da Atalaia, Damaia, Amadora e a 
escassos metros entre si.   
 

ACTIVIDADES:  As nossas actividades destinam-se a crianças e Jovens com idades compreendidas entre os 8 e os 
16 anos. As actividades principais serão o Ski, o Snowboard, o Skate e os Patins em Linha, mas serão também 
realizados jogos de equipa, como o futebol, basket, adaptações de jogos tradicionais, etc.  

DATAS E HORÁRIOS : As «Férias no Parque» têm uma duração de 5 dias (de segunda a sexta-feira), sendo que as 
suas actividades decorrem das 10h às 18h. No entanto, os Encarregados de Educação poderão deixar os 
participantes ao nosso cuidado, a partir das 9h e até às 19h. 

Nas Férias Escolares de Verão serão realizados 5 turnos de actividades, com início a 1 de Julho e finalizando a 2 
de Agosto. Os turnos só se realizam se houver um mínimo de 8 participantes. 

 

PROGRAMA dos TURNOS- 5 DIAS 

 

 

 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

Das 9h às 10h  

Das 10h às 12h Skate Patins em Linha 
Jogos de 

Equipa: futebol, 
tag rugby, etc. 

Skate e Patins 
em Linha 

Skate e Patins 
(organização de 
pequenos jogos 

e provas) 

Das 12h às 13h Almoço 

Das 13h às 14h30 Jogos, Workshop’s e Dinâmicas de Grupo 

Das 14h30 às 
16h30 

Ski Ski Snowboard 
Jogos de 

Equipa: futebol, 
Tag Rugby, etc. 

Ski e Snowboard 
(organização de 
pequenos jogos 

e provas) 

Das 16h30 às 17h Lanche 

Das 17h às 18h 

Actividade Livre: Neste horário, os participantes poderão optar por Skate, Patins em Linha 
ou Trotinetes, tendo monitores disponíveis para os ajudar. Se preferirem, podem optar por 
actividades não desportivas, como jogos de cartas, matraquilhos ou outros que vão sendo 

organizados.  

Das 18h às 19h Saída dos participantes do Ski Skate Amadora Parque 

«FÉRIAS NO PARQUE» 

INFORMAÇÕES GERAIS 



 

 

 

TURNOS 

 

Turno Datas Preço Nº de Vagas 

1º De 1 a 5 de Julho 

80,00€ (oitenta euros) 
por pessoa e por turno de 5 

dias 

Só se realiza com mínimo de 8 
participantes por turno. 

 
 Aceitam-se, no máximo, 20 

participantes por turno. 

2º De 8 a 12 de Julho 

3º De 15 a 19 de Julho 

4º De 22 a 26 de Julho 

5º De 29 de Julho a 2 de Agosto 

Nota: Os preços apresentados incluem coordenadores dos grupos, monitores para as actividades, material 
desportivo necessário, almoço, lanche e seguro. 

- Os participantes deverão trazer roupa confortável e desportiva, boné ou chapéu, ténis com sola lisa e meias 
para que possam calçar as botas de ski ou snowboard e os patins.  

- Deverão trazer sempre duas mudas de roupa suplente, uma vez que a pista de ski e snowboard funciona com 
aspersores que borrifam água 

- Os participantes deverão aplicar e trazer creme protector solar com grau elevado de protecção.  

- Os participantes devem evitar trazer telemóveis e objectos de grande valor e poderão entrega-los ao cuidado 
do coordenador do grupo no inicio do dia. Não é permitido o uso de telemóveis durante as actividades. 

- Será fornecido almoço e fruta para o lanche dos participantes, mas os pais deverão enviar um reforço do 
lanche, assim como, uma garrafa de água, devidamente identificada. 

 


