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Os nossos princípios 

 
O Pograma Municipal Vagos em Ação Júnior, adiante designado de Vagos em Ação 

Júnior pretende, de uma forma lúdica-pedagógica, preencher parte das pausas 

letivas com atividades que permitam dar continuidade ao desenvolvimento integral 

da criança que é trabalhado ao longo do ano letivo, em conjugação com a família. 

 
As atividades do Vagos em Ação Júnior têm um inegável valor educativo porque 

proporcionam às crianças e aos jovens vivências, experiências e momentos capazes 

de contribuírem para a aquisição e consolidação de competências individuais e 

sociais. Têm ainda como objetivos, intensificar as relações de cooperação interpares 

e intergrupais, bem como melhorar o desempenho das crianças ao nível da formação 

cívica e da cidadania. 

 

Pretendemos, principalmente, proporcionar-lhes umas férias ativas e divertidas, das 

quais possam guardar as melhores recordações! 

 
 
Os nossos valores 

 
No decorrer do programa composto por diversas atividades, pretendemos transmitir 

um conjunto de valores como: 

• Solidariedade; 

• Responsabilidade; 

• Espírito de entreajuda; 

• Amizade; 

• Respeito pelos outros; 

• Autonomia; 

• Gosto pela natureza e pelo meio ambiente. 
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Introdução 

 
O Vagos em Ação Júnior promovido pela Câmara Municipal de Vagos, surge para dar 

resposta a uma necessidade sentida pelos Encarregados de Educação ao longo dos 

últimos anos, na ocupação dos tempos livres dos seus educandos, nas pausas 

letivas. 

 
Esta iniciativa é dirigida a crianças e a jovens entre os 6 e os 15 anos, decorrendo 

em dias úteis e pretende proporcionar uma ocupação saudável das férias escolares, 

através da concretização de atividades estruturadas de natureza educativa, cultural, 

desportiva e social. 

 
A organização privilegia metodologias lúdicas e participativas, procurando estimular 

os participantes para a descoberta das suas capacidades e potencialidades, com 

vista a um maior desenvolvimento da sua autonomia. 

 
 
Objetivos Gerais 

 
• Proporcionar momentos de lazer e de divertimento; 

• Proporcionar o desenvolvimento integral e harmonioso das crianças e dos 

jovens ao nível psicomotor, cognitivo e socio-afetivo; 

• Contribuir para o reforço da autoestima; 

• Fomentar a autonomia, a iniciativa e a criatividade, cultivando a participação 

ativa nas diferentes atividades propostas; 

• Desenvolver a necessidade de descoberta, os interesses, as aptidões, o 

espírito crítico, a criatividade e o sentido moral; 

• Favorecer a inter-relação família/comunidade/instituição, em ordem a uma 

valorização, aproveitamento e rentabilização de todos os recursos do meio. 

 
 
Objetivos Específicos 

 
Com a dinamização de várias atividades pretende-se, especificamente, atingir os 

seguintes objetivos: 

• Momentos de diversão e recreação; 
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• Oportunidades para assumir responsabilidades; 

• Espaço para tomada de decisões individuais e em grupo; 

• Promoção de relações pessoais, de valores de entreajuda, da disponibilidade 

e do respeito para com os outros e pela diferença; 

• Aplicar conhecimentos adquiridos pelas crianças e pelos jovens no seu meio 

envolvente (família, escola e comunidade); 

• Transmitir hábitos corretos de saúde, de higiene e de alimentação; 

• Garantir a segurança do grupo durante as férias desportivas. 

 
 
Estratégias Educativas e Pedagógicas 

 
O Vagos em Ação Júnior consistem num espaço de educação não formal em que os 

participantes desenvolvem competências pessoais e sociais, indispensáveis para 

uma vida equilibrada em sociedade. Estas serão desempenhadas tendo em conta as 

escolhas, os ritmos e a realidade individual das crianças. 

 
Os participantes poderão usufruir de atividades em várias áreas, de acordo com o 

Programa temático a definir para cada período de funcionamento do Vagos em Ação 

Júnior. Procurar-se-á valorizar os conhecimentos individuais de cada participante e 

de cada membro da equipa pedagógica, privilegiando em todas as atividades as 

aprendizagens ativas e significativas, a cooperação, a diferenciação pedagógica e a 

inclusão. 

 
 
Atividades Sócio- Educativas 

 
As atividades socioeducativas pretendem promover o desenvolvimento cognitivo, 

físico, social, relacional e emocional e serão desenvolvidas tendo em conta o ritmo e 

a realidade das crianças e dos jovens participantes. Dentro destas atividades existe 

uma grande variedade de jogos lúdicos, de atividades desportivas e de atividades de 

expressões. 

 
O programa integrará ainda saídas nas quais a criança e o jovem poderá 

experimentar, descobrir, inventar, aprender e, sobretudo, estimular a curiosidade, a 

autoconfiança e autonomia. Aprenderá a conviver em grupo e a lidar com as 
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expetativas, apurando a concentração e a atenção, pois BRINCAR é indispensável à 

saúde física, emocional e intelectual. 

 

 

Pessoal interveniente 

 
A estrutura organizativa da atividade será composta por um Coordenador Geral, um 

Coordenador Técnico e por Professores/Monitores em número necessário face ao 

estipulado nas Normas Internas do Programa Municipal. 

 
Todos os Professores/Monitores são maiores de 18 anos e possuem a habilitação 

legalmente exigida para este tipo de atividades. A maioria exerce funções no Serviço 

de Desporto e Juventude do Município de Vagos. Se for necessário o recrutamento 

externo de pessoal, será efetuada a análise curricular e realizada uma entrevista pelo 

Coordenador Geral do Vagos em Ação Júnior. 

 
Conscientes do importante papel assumido pelos Professores/Monitores numa 

atividade deste género, pretendemos formar um grupo de trabalho experiente, 

competente, responsável e heterogéneo nas suas valências, na certeza de que isso 

constituirá um enriquecimento para a equipa e consequentemente para as crianças e 

para os jovens. 

 

À equipa técnica do Vagos em Ação Júnior será ainda proporcionada a frequência de 

ações de formação/sensibilização em áreas fundamentais ao desempenho da sua 

atividade, nomeadamente, em salvamento e primeiros socorros, trabalho em equipa 

e dinâmicas de grupo, dinamização de atividades e outras áreas que se revelem 

pertinentes. 

 

 


