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Formação de Animadores de Campos de Férias PND  

Objetivos gerais 

 

 

No final da Formação de animadores PND os formandos deverão: 

 

a) Possuir competências sobre a coordenação, organização e dinamização do 

funcionamento de um campo de férias, bem como do papel do monitor e as suas 

valências no campo e o papel de um coordenador e suas valências - saber a logística e 

legislação necessária à sua constituição. 

 

b) Perceber o potencial dos campos de férias como potencial recurso pedagógico 

enquanto parte de uma atividade educativa permanente; 

 

c) Associar aos campos e colónias de férias uma dinâmica própria de funcionamento – 

sendo capazes de idealizar, planificar e gerir atividades em campos de férias, sensíveis 

às diferentes necessidades dos jovens; 

 

d) Simular as várias etapas de um C.F. – Planificação/ Desenvolvimento/ Avaliação 

(como organizar, planear, preparar, dinamizar e avaliar atividades de tempos livres e 

de campos de férias); 

 

e) Entender o que é a Dinâmica de Grupo (Jogos e atividades) e como orientar, liderar 

e gerir o trabalho em equipa num grupo em C.F. 

 

f) Apresentar conhecimentos básicos na área de Primeiros Socorros e desenvolvê-los 

na prevenção e segurança de um campo e de atividades de tempos livres; 
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g) Possuir consciência da importância que assume enquanto responsável por uma 

equipa, em relacionamento com a colónia como um todo; Os campos de férias como 

importantes contextos socioeducativos; 

 

h) Adquirir técnicas de animação e recursos educativos, no domínio lúdico, expressivo 

e artístico com vista a estimular a expressividade, a criatividade e a diversão dos 

colonos; 

 

i) Aprender dispositivos pedagógicos geradores da coresponsabilidade, autonomia e 

autogestão na área educativa e de animação; 

 

j) Ser sensível a temas como: Integração, a Diferença Social, Formação Cívica, Educação 

Ambiental, Respeito pela natureza, sustentabilidade e aproveitamento do solo, 

consciência social, trabalhar com a natureza, educação social e responsabilidade 

cívica… De modo a poderem transmitir valores nestas áreas aos colonos, de uma forma 

divertida e pedagógica; 

 

k) Adquirir conhecimentos básicos das necessidades psicológicas, físicas e sociais das 

crianças e jovens e inter-relaciona-las com as diferentes atividades/ jogos do campo. 

 

l) Desenvolver competências na área da criatividade que possam gerar novos ciclos de 

criatividade nos jovens; Desenvolver competências de expressão dramática, plástica e 

artística bem como nas áreas de atividades lúdicas e desportivas. 
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