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Identificação/Caracterização 

 

O Presente clube da Escola E.B.I de Amareleja pretende dinamizar várias 
modalidades desportivas no âmbito dos desportos de “Ar livre” e exploração da 
natureza, denominados de “Outdoor”, com principal atenção para as atividades 
náuticas. 

 

Objetivos 

 

O Clube visa satisfazer os seguintes objetivos: 

 Introduzir o conceito de sustentabilidade e equilíbrio ambiental; 

 Promover a autonomia, cooperação e a responsabilidade entre os participantes; 

 Enriquecer os conhecimentos sobre fauna, flora e respeito pela natureza 

 Enquadrar o tempo livre dos alunos de forma diversificada permitindo: 

 a prática desportiva de recreação e lazer, contrariando o sedentarismo 

 a realização de atividades de aventura e exploração da Natureza. 

 

 

Programa de Intervenção 

 

A área de intervenção procurará caracterizar-se pela concretização de: 

 Atividades, coletivas e individuais, com abordagem de ambas as componentes 
teórica e prática; 

 Ação práticas de sensibilização e proteção ambiental; 

 Articulação com entidades locais com vista à organização de atividades 
desportivas aberta à comunidade ou a um determinado grupo alvo. 

 

Desenvolvimento 

 

População Alvo: O KaxkaDura encontra-se direcionado para alunos com idades 
compreendidas entre os 11 e os 16 anos de idade, privilegiando essencialmente a 
autonomia dos mesmos. 

 

Atividades 

 

As atividades que o clube se propõe desenvolver ao longo do ano são: canoagem, 
orientação, bicicletas todo terreno (btt), escalada, tiro com arco, fogo de campo e 
acampamentos. 
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Calendarização 

 

Por questões de ordem logística e/ou de organização, os alunos inscritos poderão 
estar agrupados por escalões e alternar a prática entre si. 

 

Dia Horário Local 

Sexta-feira 14:15 – 17:30 Aldeia da Estrela/Escola Amareleja 

 

Recursos Logísticos 

Quando for necessário transporte de alunos para o local de atividade será solicitado às 
Juntas de Freguesia da Póvoa de São Miguel, Amareleja e à C.M.Moura 

 

Contacto Telefone 

Junta de Freguesia da Póvoa de S.Miguel 285915131 

Junta de Freguesia de Amareleja 285982256 

C.M. Moura 285250400 

 

Recursos Materiais 

O material necessário para a prática desportiva será da escola EBI de Amareleja, dos 
próprios alunos ou alugado pontualmente para atividades extraordinárias como por 
exemplo: paintball, airsoft, etc... 

Em anexo está a lista de equipamentos e estado de conservação utilizados pelo Clube 
KaxkaDura. 

 

Inscrições 

O limite de inscrições será de 40 elementos, divididos em 2 grupos de acordo com a 
localidade de residência, salvaguardando as questões logísticas de transporte, de 
enquadramento técnico e segurança. 

A inscrição do aluno será realizada mediante o preenchimento de uma autorização 
pessoal de identificação, assinada pelo respetivo Encarregado de Educação. 

 

Especificidades do Clube  

Um aluno inscrito, que em várias atividades seja considerado um risco constante para 
si e para os outros poderá/deverá eventualmente ser excluído do Clube KaxkaDura. 

 

Avaliação do Projeto 

No final do ano será efetuado um questionário anónimo aos elementos do Clube, um 
balanço do cumprimento do plano de atividades e apresentado o respetivo relatório. 


