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2º CAMPO DE FÉRIAS DESPORTIVAS (CFD) NO COLÉGIO MILITAR 

Partilhando e assumindo a “FUGA À ROTINA, Lda” os princípios 

fundamentais do “Projeto para a Vida” do Colégio Militar (CM) onde é 

privilegiada a formação dos seus Alunos nos Capítulos da Cidadania e da 

Liderança, procurando “Educar pelos Valores, Liderar pelo Exemplo e 

Ensinar para a Excelência", os organizadores deste 2º CFD querem voltar 

a proporcionar às crianças participantes um pouco da educação integral dos 

alunos do CM que, como se sabe, é baseada na formação militar e numa 

sólida educação moral, intelectual e física seguindo os verdadeiros 

valores educativos como a amizade, honestidade, lealdade, partilha, 

respeito e solidariedade alicerçados na divisa "UM POR TODOS, TODOS 

POR UM" o que representa sinteticamente a tradicional camaradagem e a 

solidariedade que une todos os seus alunos e ex-alunos. 

Assim as atividades a desenvolver pretende-se que, a par da vertente 

lúdica, também sejam contempladas as vertentes educativa, formativa, 

pedagógica, inclusiva, social, inovadora, diversificada, multidisciplinar, 

apostando na qualidade do enquadramento das mesmas. 

Neste sentido as atividades voltarão a ser orientadas por profissionais 

qualificados e experientes, que decerto voltarão a dar provas de qualidade 

do serviço a prestar às famílias e às crianças tal como foi reconhecido no 

ano anterior pela grande maioria nos resultados dos questionários de 

avaliação. 

O 2º CFD pretende voltar a para proporcionar divertimento, ambiente 

descontraído e o maior leque de experiências possível, proporcionando não 

só aventura e recreação, como experiências de aprendizagem e 

desenvolvimento a todos os níveis, que sejam adequadas às diferentes 

faixas etárias e níveis de maturação, logo pretende-se que as suas 

atividades tenham também objetivos mais específicos, tais como; 

1. Promover a auto-estima e as alterações comportamentais associadas 

aos hábitos de vida saudável; 

2. Promover a prática de atividade física e um estilo de vida ativa; 

3. Desenvolver o respeito e o gosto pela natureza; 

4. Desenvolver competências relacionais e sociais no convívio com 

outros jovens.  


