
ENTIDADE Nº Voluntários HORÁRIOS PROJETO OBJETIVOS TAREFAS ESCALÃO ETÁRIO PREFERENCIAL HABILITAÇÕES OU FORMAÇÕES ESPECÍFICAS

Clube Desportivo e 

Recreativo "Os Vinhais"
5

08h30 - 13h30 

12h30 - 17h30

Páscoa 

Desportiva

Receber os atletas do Clube (e irmãos ou 

amigos) durante o período das férias da 

Páscoa.

Jogos tradicionais, mini torneios futsal e outras 

modalidades, cinema
Maiores  17 Não tem

ATL da Galiza / santa 

Casa da Misericórdia de 

Cascais

10
10h00 - 14h00 

14h00 - 18h00

É tempo de 

brincar!

Animar actividades ludicas para crianças 

dutrante o tempo das clinicas de férias

Apoiar a dinamização das actividades com a 

equipa do centro
Entre 16 e 25 9ºano

Clube Naval de Cascais 2
09h00 - 14h00  

13h00 - 18h00

Cursos 

Intensivo de 

Vela na Páscoa

Objetivo geral: São cursos de ATL com o 

objetivo de desenvolver o gosto e o 

aprendizado do esporte da Vela. O voluntário 

dará apoio em terra, durante todas as 

actividades.

Auxílio na: 

1 - Receção/entrega dos alunos, 

2 - Na organização das turmas, 

3 - Na preparação de ir para a água,

4 - Na rampa com a descida e retorno dos 

barcos, também na arrumação dos carrinhos, 

5 - Auxílio no lanche.

Entre 16 e 22 
Experiência com actividades aquáticas (natação, 

canoagem, vela), seria muito importante.

Carcavelos Ténis e Padel 2
08h30 - 13h30 13h30-

18h30

Férias 

Desportivas da 

Páscoa/Verão

Ocupação das Férias Escolares com projectos 

desportivos

Apoio ao treinador no desenvolvimento das 

várias actividades, acompanhamento das 

crianças em todas as necessidades diárias, 

gestão do material necessários às actividades

Maiores 16 anos Não tem

Cascais em Férias - 

Cascais Ambiente
8 08h30 - 17h30

Cascais em 

Férias - 

Campos Sioux

Estimular o desenvolvimento pessoal dos 

jovens através do contato com o mundo do 

trabalho e do fomento do seu gosto pela 

atividade ambiental e física

Acompanhamento de crianças nas atividades 

de Campo de Férias, Ajudar os monitores dos 

Campos

Entre 16 e 17 
Formação de Monitor de Campos de Férias da 

Cascais Ambiente

Surfing Club de Portugal 4
09H00  - 13h00

13h00 - 17h00 

Páscoa no 

Surfing

Dar apoio às atividades de Surfing a 

desenvolver durante o período útil das Férias 

da Páscoa

Monitotizar crianças e garantir manutenção de 

espaços e material durante o período útil das 

férias da páscoa

Entre 16 e 20
Preferencialmente experiência em atividades 

náuticas e com crianças

Projetos
Edição Páscoa 2020

30 Março a 12 de Abril


