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COLÓNIAS DE FÉRIAS 
 

SEMANA AMBIENTAL 
 

Durante estes dias poderás observar  no interior de um observatório, 
com telescópicos e binóculos, ouvir os cantos dos anfíbios à noite e 
tentar detectá-los com lanternas, procurar répteis debaixo de pedras, 
identificar plantas e ervas aromáticas e produzir essências de acordo 
com receitas seculares, realizar colectas de insectos e muito mais. 
 
 

 
SEMANA HÍPICA 

 
Na Semana Hípica terás aulas teóricas sobre o Cavalo 

(comportamento, manutenção, alimentação, fisionomia externa e 
interna) e os seus arreios (iniciação, desbaste, portugueses, ingleses 

e de tracção). As aulas práticas serão realizadas no picadeiro e 
compostas por volteio e aperfeiçoamento das posturas. 

Também participarás noutras tarefas relacionadas com os cavalos 
nomeadamente a limpeza dos animais e das cavalariças, bem como 

de todos os arreios utilizados. 
 
 

SEMANA DESPORTIVA 
 

Na semana desportiva terás oportunidade de experimentar diversos 
desportos de aventura, como a orientação, escalada, rappel, slide, pontes e 
jogos de corda, tiro com arco, canoagem, btt e caminhada.  
Este programa é orientado por monitores especializados que prometem que 
ficas em boa forma física, como também te garantem a máxima segurança 
na área do desporto. 
 
 
 

 
SEMANA MECÂNICA 

 
Os participantes desenvolverão sistemas de motorização mecânicos quer no 
âmbito das energias alternativas quer no âmbito das energias fósseis. Assim 

poderão montar pequenos motores a 2 e a 4 tempos compreendendo os 
binários de funcionamento e os diferentes elementos que constituem o 

motor. 
Este programa é acompanhado por monitores especializados e respectiva 

documentação. 
 
 
 
 
 
Inicia ao Domingo e termina ao Sábado: entrada domingo às 17:00 e saída sábado até às 12:00. 
Os participantes deverão levar: boletim de vacinas actualizado, fotocópia do cartão de utente de saúde, saco-
cama, almofada, lanterna, repelente de insectos, protector solar, fato de banho, chinelos, toalhas, produtos 
de higiene pessoal, roupa desportiva e confortável, calçado prático (botas e/ou ténis). 
 


