
       Campo de Férias 2022       
 

A FPVoleibol propõe-se realizar um “Campo de Férias- Voleibol de Praia”, dando 

resposta ao interesse e preocupações sociais dos jovens na ocupação de tempos livres 

e contribuindo para o desenvolvimento humano, desportivo e social dos jovens. Deste 

modo, várias entidades estarão em contacto com a federação tendo em vista a 

procura por uma experiência inesquecível e com um maior relevo social e desportivo.  

O Campo de Férias- Voleibol de Praia assume-se como um grande difusor do Voleibol, 

ajudando a solidificar a implantação da modalidade e dando aos mais jovens a 

possibilidade de terem um contacto com a competição entre jovens de localidades 

diferentes, bem como uma importante lição a utilizar na sua vida de adulto: a 

competitividade pode e deve ser sinónimo de convivência sã. 

 

OBJETIVO GLOBAL: 

A Federação Portuguesa de Voleibol através do seu Departamento Técnico, promove o 

Projeto "Campo de Férias- Voleibol de Praia”, com os seguintes objetivos: 

a) Promoção da modalidade e captação de jovens praticantes. 

b) Promover o contacto direto com a natureza e o respeito pelo meio 

ambiente; 

c) Potenciar o conhecimento da área onde a atividade se desenvolve; 

d) Incentivar a cultura de interação em grupo, necessária à formação integral 

dos adolescentes através da participação dos jovens em atividades do campo 

de férias, através da organização e animação de campos de férias para jovens; 

e) Permitir uma relação direta entre os participantes e os atletas internacionais 

que estarão presentes para a realização de um torneio. 

 

ESTRATÉGIAS: 

1- As inscrições dos jovens são feitas, em formulário online disponibilizado pela FPV; 

2- Captar e interessar os mais novos – faixa etária 12/15 anos – para um convívio 

com o Voleibol nas suas férias escolares, durante 5 dias; 

3- Organizar os Campos de Férias, com atividades variadas que envolvem a inserção 

dos jovens em diferentes áreas, mas com um principal foco no voleibol de praia. 



4- O Projeto "Campo de Férias Voleibol de Praia" desenvolve-se em parceria entre a 

F.P.V e as seguintes Entidades Promotoras: 

a) Associações Regionais; 

b) Instituições Particulares de Solidariedade Social; 

c) Outras entidades privadas sem fins lucrativos que prossigam objetivos 

enquadrados nas áreas de intervenção deste projeto. 

d) grandes órgãos de Comunicação Social Escrita. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Selecionar grupos de até 50 jovens para estágio (com opção de estadia ou não) de 5 

dias, com atividade principal – Voleibol – e outras de ocupação de tempos livres; 

Promoção e divulgação do evento na Internet; 

Promoção e divulgação através dos centros, escolas e autarquias. 

Promoção através de circulares para clubes filiados e Imprensa; 

Participação dos jogadores das Seleções Nacionais de Voleibol de Praia; 

Voleibol – atividade a desenvolver na praia (ar livre e pavilhão), com predominância de 

exercícios lúdicos, introdução ao jogo e atividades diversas. 

 

As Entidades Promotoras obrigam-se ainda a: 

a) Assegurar alojamento adequado, garantindo a separação de jovens por sexo;  

b) Assegurar a existência de espaços e meios adequados para a conceção e 

tomada de refeições e para a higiene diária, tendo em vista o ótimo funcionamento do 

campo; 

c) Zelar pela segurança do campo durante toda a realização do projeto; 

d) Assegurar a existência de espaço e meios adequados ao desenvolvimento 

das atividades previstas, tendo em conta o número de jovens participantes; 

e) Providenciar a existência de uma caixa de material e medicamentos para 

prestação de primeiros socorros; 

f) Elaborar lista com o contacto e origem de todos os jovens; 

g) Apresentar documento onde conste a autorização dos encarregados de 

educação dos jovens beneficiários; 



h) Equipar todos os atletas com equipamento adequado; calções, T-shirts, 

impermeável e chapéu. 

 

Assim, entre os dias 19 e 23 de dezembro de 2022, a Federação Portuguesa de Voleibol 

juntamente com a parceria da Junta de Freguesia de Cortegaça organizaram o Campo 

de Férias de Voleibol de Praia em Cortegaça. As refeições e a estadia serão realizadas 

no Centro Bíblico de Esmoriz. 

O espírito de grupo, responsabilidade e organização nas ações propostas, bem como o 

ambiente de boa disposição, a qualidade e as condições logísticas são condimentos 

fundamentais para o êxito da atividade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Programa 
 

SEGUNDA-FEIRA (19/12): 

Atividade da tarde: a ser anunciada numa data mais próxima do evento 

Jantar 

 

TERÇA-FEIRA (20/12): 

Almoço 

Atividade da manhã/tarde: a ser anunciada numa data mais próxima do evento 

Jantar 

 

QUARTA-FEIRA (21/12): 

Almoço 

Atividade da manhã/tarde: a ser anunciada numa data mais próxima do evento 

Jantar 

 

QUINTA-FEIRA (22/12): 

Almoço 

Atividade da manhã/tarde: a ser anunciada numa data mais próxima do evento 

Jantar 

 

SEXTA-FEIRA (23/12): 

Almoço 

Atividade da manhã/tarde: a ser anunciada numa data mais próxima do evento 

 

TAXA DE INSCRIÇÃO:  

Com alojamento e alimentação: 50€ 


