
CAMPOS: IMERSÃO LINGUÍSTICA,
TRADICIONAL FECHADO OU ABERTO

Não são espaços... são memórias.
Amizades para toda a vida.

Especial Empresas

R E G I S T O
2 8 7 / D R L V T

Empowering
young people



Falemos da segurança dos Programas e Campos
de Férias da YMCA. A imprevisibilidade para o
Verão de 2021 é alta, no que concerne ao ponto
de situação com a COVID-19. No entanto, tanto
os campos abertos, como os campos fechados,
operam com base no sucesso que foi o ano de
2020, mesmo no meio da Pandemia. As crianças e
jovens tiveram um Verão seguro, divertido e
saudável. A YMCA colocou em prática nos
programas e campos de férias, numerosos
protocolos para mitigar o risco de COVID. E
embora nenhum ambiente possa ser 100% livre
de COVID, até ao momento nos campos de Verão
que desenvolvemos, não houve registo de casos.
Os campos têm um plano sobre como operar em
segurança durante a COVID e a notícia é que
prevemos aumentar o número de turnos para este
Verão, seja na cidade ou na YMCA Camp Alambre.
Os Centros YMCA estarão abertos.

O que nos diferencia, é por um lado a
experiência e estabilidade da equipa na YMCA
Camp Alambre e por outro, o acesso às
melhores práticas através da YMCA, em que
temos acesso a protocolos de segurança que
resultam do trabalho dos mais de 2500 campos
de férias da YMCA em todo o mundo. Somos
referência mundial na organização e
implementação de standards que são adotados
por empresas e instituições.

Os fundamentos basilares que, tornam os campos
de férias tão especiais e valiosos para as
crianças, estão relacionados com o sentimento de
ganho de independência, aumento da autoestima
e a criação de novas amizades num espaço

natural. Vamos continuar a criar estas
oportunidades de crescimento, das quais não
abdicamos, em prol do futuro.

Podemos esperar mudanças nas férias, mas todas
as decisões finais serão tomadas mais perto do
Verão, porque o panorama muda extremamente
rápido com a COVID.

Eis uma série de medidas de segurança que a
YMCA implementou no Verão passado:

Segurança nos Programas e Campos:
Verificações diárias da temperatura - As crianças
e o pessoal, são obrigados a medir a temperatura
antes do início do dia de atividades. Se a sua
criança/jovem tiver febre, ficará temporariamente
isolada e a família informada, procedendo-se a
um teste rápido (se consentido pela família).
Regressará ao campo, após baixar a temperatura
e o resultado do teste ser negativo (a larga
maioria das febres não são COVID-19).

Rastreio de saúde - pedimos que as famílias
preencham um questionário com um rastreio das
últimas semanas antes de entrar no Campo (se
viajaram, infeções no agregado familiar, entre
outras...)
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Redução da capacidade - Os acampamentos
funcionam com uma capacidade reduzida de
campistas, para manter as orientações de
distanciamento social.

Atividades ao ar livre - Porque a propagação da
COVID é reduzida, quando ao ar livre,
maximizámos a utilização da Serra da Arrábida,
com uma pegada de carbono baixa.

Higiene das mãos - A higiene das mãos é uma
prioridade máxima nos acampamentos, com locais
adicionais para a mesma. A higienização das mãos
é feita antes, durante e depois das atividades.
Nalguns Campos YMCA, houve registo
inclusivamente, da diminuição das doenças
comuns durante o Verão, devido a uma higiene
das mãos mais diligente.

Grupos - Os grupos do acampamento, não se
juntam a outros grupos externos. Esta é uma das
diretrizes recomendada pela DGS.

Limpeza e desinfeção adicionais - NA YMCA Camp
Alambre a limpeza é realizada 1 vez por dia. O
procedimento será mantido, mas são incluídos
produtos de limpeza mais profunda.

Refeições - Para limitar o número de pessoas
reunidas, as horas de almoço poderão ser
escalonadas e o almoço realiza-se no exterior. As
refeições poderão ser servidas em buffet ou pré
embaladas.

Dias de chuva - Existem 4 tendas de grande
dimensão, capazes de manter as atividades em
grupos separados e assim, protegidos das
intempéries.

Máscaras - Todas as crianças, jovens e
profissionais usam máscaras, quando o
distanciamento social não puder ser mantido.

Atividades - A YMCA manteve as atividades, por
estas serem tradicionalmente na natureza, ou seja,
houve uma adaptação de procedimentos.

Autocarros - Reduzimos as saídas ao estritamente
necessário e só em casos excecionais recorremos
a fornecedores externos. A maioria das
deslocações serão realizadas em minibus da YMCA
Setúbal, por profissionais da Instituição.



YMCA
A M A I O R O R G A N I Z A Ç Ã O S E M
F I N S L U C R A T I V O S D O M U N D O

Visão
Tornarmo-nos na referência no desenvolvimento
de Programas para Crianças e Jovens.

Missão

Somos um Movimento Social que visa promover a
capacitação dos jovens, em ordem à sua
realização pessoal e à sua participação no
desenvolvimento da sociedade.

Cada Homem é simultaneamente membro e
corresponsável por toda a Humanidade;
Contribuir para o desenvolvimento e para a
justiça social, constitui uma exigência e uma
condição de realização pessoal;
A juventude é ao mesmo tempo, um período
e um processo decisivo de renovação e
evolução da sociedade.

Princípios Gerais do Movimento

Breve história

A 6 de junho de 1844, o Movimento YMCA
é iniciado em Londres, por George
Williams.
1873 - Início da organização de campos
de Férias.
1879 - Abre o primeiro ginásio YMCA.
1884 - A YMCA chega a Portugal, através
da comunidade inglesa do Porto.
1891 - Inventámos o Basquete.
1895 - Inventámos o Voleibol.
1905 - Primeiro registo da União Cristã da
Mocidade em Setúbal. Abre durante as
comemorações dos 50 anos da YMCA.
1920 - As Uniões da Mocidade passam a
ser designadas de Associação Cristã da
Mocidade (ACM).
1936 - O Estado Novo absorve as ACM e
avança para a Mocidade Portuguesa.
A 11 de janeiro de 1975, o Movimento é
refundado em Setúbal, por Dr. Mário de
Melo Pereira.
2017 - Passa a ser designada YMCA
Setúbal.
2021 - Promovemos campos virtuais em
parceria com a Cultural Connections com
o foco na introdução ao Modelo
Internacional das Nações Unidas.

YMCA Setúbal



A YMCA Camp Alambre centra a sua atuação no desenvolvimento pessoal e social
de crianças e jovens e procura responder a um conjunto de etapas essenciais da
sua formação, passando pelo conhecimento de si mesmos e do meio envolvente.

As componentes física, emocional e intelectual encontram neste Centro um lugar
de grande importância no crescimento de crianças e jovens, permitindo a
descoberta de competências, a aquisição de novos conhecimentos e o
desenvolvimento de capacidades, assentes em valores vitais na preparação para a
idade adulta.

Neste contexto, são várias as atividades lúdico-pedagógicas desenvolvidas no
Parque, destacando-se as de cariz ambiental. Tais atividades visam a criação de
uma consciência direcionada para a preservação da Natureza e fomentam
experiências plenas de harmonia e crescimento interior.



Num campo de férias tradicional, em regime fechado,
as crianças e jovens ficam alojados na YMCA Camp
Alambre durante toda a semana.

No campo de férias tradicional aberto, as crianças e
jovens vão jantar e dormir à sua própria casa, ou seja,
fazem as atividades programadas entre as 8h30 e as
18h30.

O que recomenda a YMCA? Depende do nível de
autonomia da criança. Os jovens em quase 99,9% das
ocasiões, deverão optar pelo campo fechado.
Os monitores estarão sempre no parque a zelar pela
tua segurança e conforto.

A higiene pessoal está programada e é feita nos
balneários equipados com chuveiros e lavatório. Sim,
tem água quente e caso o calor aperte, também podes
tomar banho nos chuveiros exteriores.
Os aventureiros e aventureiras são os responsáveis
pela sua própria higiene.

Domingo
17:15
Receção e orientação
para a aventura

Segunda
8:30
Introdução à
escalada
Jogos cooperativos
Tiro com arco
Passeio pedestre
noturno
22:30

Sexta
8:30
Prova de orientação
Jogos tradicionais
Desportos
Despedida alambrina
22:30

Sábado
Arborismo
Tiro com arco
16:00
Encerramento do campo
de férias de 7 dias
Atividade na praia
programa de 14 dias.

Quinta
8:30
Canoagem
Praia
Oficina criativa
Caça ao tesouro
22:30

Terça
8:30
Jogos na praia
Arborismo
Desportos
Oficina criativa
22:30

Tendas estão separadas em femininas e masculinas.

Quarta
8:30
Escalada
Jogos aquáticos
Jogos alambrinos
22:30

Exemplificativo
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Os campos de férias de imersão linguística são
programados para que a comunicação em inglês se
torne fluente, sendo desenvolvidos para que ao longo
dos 7 ou 14 dias, o idioma de conversação seja o
inglês.

Os monitores portugueses que comunicam em inglês,
são apoiados por professores de outra nacionalidade
e não falantes de português, o que obriga a comunicar
no idioma de imersão.

Pretendemos que melhores o teu inglês, por este
idioma ser, regra geral, a escolha das empresas e de
outros países, como a base de comunicação entre
pessoas de países e línguas diferentes.

NOTA IMPORTANTE

Não importa quantos idiomas domines, quantos livros
leias, se não te preocupares em perceber o que te
dizem.

Neste campo de férias vais sentir-te à vontade para
ouvir e perguntar, para perceber e enriquecer o
vocabulário.

14
dia

s

550
€7 dia

s

350
€

Domingo
14:00
Receção e orientação
para a imersão
linguística, apresentação
dos professore/as e
monitores da YMCA
Setúbal.

Segunda
8:30
Aula não formal de
inglês;
Eco-projeto
Jogos aquáticos
Jogos desportivos
Caminhada noturna
23:30

Terça
8:30
Praia
Aula não formal de
inglês;
Praia
High ropes - arborismo
Eco-projeto
23:30

Quarta
8:30
Aula não formal de
inglês;
Eco-projeto
Caminhada
Rappel
Tiro com arco
Caça ao tesouro
23:30

Quinta
8:30
Praia
Aula não formal de
inglês;
Canoagem
Educação ambiental
Eco-projeto
23:30

Sexta
8:30
Caminhada
Escalada
Apresentação de eco-
projeto
23:30

Sábado
Encerramento do campo
de férias de 7 dias
Atividade na praia
programa de 14 dias.

Imersão Linguís t ica
7 ou 14 dias

Exemplificativo


