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YMCA, trabalha para ser a referência
nacional na criação de
oportunidades inovadoras para
crianças e jovens.
 
À escala global, somos a maior
organização sem fins lucrativos e
impactamos em 120 países,
aproximadamente 60 milhões de
pessoas, que frequentam um ou mais
dos nossos 11.200 centros, apoiados
por 95.000 profissionais e 750.000
voluntários.
 
Somos especialistas na criação de
oportunidades para crianças e
jovens, porque acreditamos que a
transformação do Planeta só poderá
acontecer se formos capazes de
preparar convenientemente as
próximas gerações de líderes.
 
Em 2019, a NASA recebeu através da
YMCA Setúbal, 12 jovens portugueses.
Estamos mais ambiciosos, revimos e
melhorámos o programa e
pretendemos levar mais jovens.
 
O novo programa reduziu o tempo de
trânsito entre cidades, melhorou as
visitas em Nova Iorque e melhorou o
fator de imersão em inglês.
 
2021 será espetacular!
 
Com os melhores cumprimentos,
 
Luís Sebastião
Presidente & CEO

SONHOS
QUE SÃO
REAIS.
"Um pequeno passo..."

NASA Summer Camp 2021
by YMCA Setúbal

YMCA Setúbal

A

96%

“10 PESSOAS QUE
PARTICIPARAM NO
SPACE CAMP, HOJE
SÃO ASTRONAUTAS
PROFISSIONAIS.”

96% dos graduados confirmaram através de

questionário, que o Space Camp aumentou o seu

interesse em disciplinas (CTEM);

Il
lu
s
tr
a
ti
o
n

 b
y

 K
im

b
e
rl
y

 C
a
rr
e
ra

DESDE 1982
passaram pelo Space

Camp oitocentas mil

pessoas.



M A R T E
B E M  V I N D A  G E R A Ç Ã O  D E

O Space Camp está a liderar o treino para jovens de todo o mundo,
que fazem parte da próxima geração de exploradores. O Space Camp
em Huntsville, Alabama trabalha há mais de 39 anos na preparação
de jovens para as disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia e
matemática (CTEM).
 
O curriculum do Space Camp, inclui missões da NASA e de entidades
privadas. Garante uma experiência real, do que é a exploração do
cosmos. O treino é desenvolvido para desafiar e provocar os
participantes, utilizando para isso os princípios de treino dos
astronautas.
 
Todos os problemas que colocamos serão ultrapassados,
incentivando as crianças e jovens  a resolverem os obstáculos e a
acreditarem nas suas capacidades.
 
A grande experiência, é poder estar no local onde tudo acontece,
onde têm acesso à maior coleção de equipamento espacial em todo o
mundo, tornando todo o processo em algo tangível e com um impacto
intelectual, que os ajudará a atingir novos possíveis.
 
Estamos incrivelmente orgulhosos por inspirar jovens a chegarem
mais longe e a atingirem os seus sonhos.
 
Junta-te a nós nesta viagem.
 
Com os melhores
cumprimentos,
 
Dra. Deborah Barnhart
CEO & Executive Director 
(Space Camp NASA)
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A YMCA pensou neste campo de férias ,
com a clara intenção  deste servir de
catalisador da imaginação de crianças e
jovens.
 
Segundo o Banco Mundial, 4 em 5
crianças que entram hoje na escola
terão empregos que ainda não existem. É
preciso estimular e fazer acreditar em
futuros que nos parecem
intangíveis hoje. 
 
Parte 1
Com o apoio de uma Novaiorquina,
Rayda Marquez antiga responsável pelos
programas internacionais da YMCA NY e
representante desta nas Nações Unidas,
temos garantias para uma visita
inesquecível do grupo à cidade que
nunca dorme, nos 3 dias de estadia.
 
Parte 2
Space Camp da Nasa em Huntsville,
Alabama. Aqui as crianças e jovens
treinarão como astronautas.
 
Parte 3
YMCA Camp Cha La Kee, está a 1h30 do
Space Camp. Este foi o principal motivo
da sua seleção. Funciona desde 1957 e o
seu ponto forte está no acolhimento de
novas pessoas.

ESTE CAMPO DE FÉRIAS TEM O OBJETIVO
DE ALARGAR OS LIMITES DA IMAGINAÇÃO A
JOVENS 

NOVA IORQUE
UMA NOVA



Há poucas coisas tão boas como observar a alegria de
crianças e jovens quando reconhecem locais que viram na
televisão. Eles ainda não perderam aquele olhar de
fascínio enquanto observam tudo em redor. 
 
No primeiro YMCA/NASA Summer Camp foi um dos pontos
altos, constatar a felicidade cada vez que passávamos por
alguma rua que reconheciam das séries que devoram, só
comparável com o acesso ao Wi-Fi.
 
Qual a proposta apresentada para 2021, com base na
aprendizagem da última edição:
 
Dia 1
Começaremos pela famosa e icónica Times Square. As
crianças deliraram com os gigantescos anúncios e os
néons, tiraram mil e uma selfies. Depois seguiremos até à
Broadway para elas sentirem o ambiente e muito mais.
 
Dia 2
Diretos a Midtown, até ao  Empire State Building e depois
Battery Park, mesmo na ponta de Manhattan, para
apanharmos o ferry até à  Estátua da Liberdade  e a Ellis
Island. À tarde, visitaremos a Lower Manhattan, para ir
ao  Memorial  e ao  Museu  do 11 de setembro. Será
claramente um dos momentos altos da viagem.

N O V A  I O R Q U E

Dia 3
Depois do Central Park (Zoo) e da Fifth Avenue, temos de
conhecer Brooklyn, o bairro que cada vez mais nova-
iorquinos estão a escolher para viver.
 
Um dos grandes objetivos neste tour de 3 dias, é ver in loco
o verdadeiro significado de Melting Pot, para perceberem
porque é que a famosa Big Apple é sobretudo uma cidade
do mundo e multicultural.

O Tour pode ser alterado de acordo com condições
metereológicas e/ou logísticas.



NASA  SPACE  CAMP ,  ALABAMA

DESCRIÇÃO SUCINTA
Equipa-te e prepara-te para o lançamento! Os estudantes
treinam e utilizam equipamentos  NASA para o programa de
formação de astronautas. Aprende a sonhar em GRANDE, no
simulador de missões espaciais.

3 GRUPOS SEPARADOS POR IDADE
O Space Camp faz a seleção de formandos por idade:
- Space Camp - 9 aos 11 anos
- Space Academy - 12 aos 14 anos
- Advance Space Academy - 15  aos 18 anos

OUTRAS INFORMAÇÕES
Estão incluídas todas as refeições e alojamento.
O programa inicia ao domingo à tarde e a graduação é
realizada na sexta de manhã.
Os programas do Space Camp estão alinhados com o
programa nacional de educação dos Estados Unidos.

O SPACE CAMP MUDA
VIDAS

96% dos graduados, confirmaram
através de questionário, que o Space
Camp aumentou o seu interesse em
disciplinas (CTEM);
O Space Camp recebe jovens de 150
países;
10 pessoas que participaram no Space
Camp, hoje são astronautas
profissionais.
O programa inicia às 7 da manhã e só
termina à hora de dormir.
Há quem frequente o Space Camp há 17
anos.
O Space Camp está preparado para
receber pessoas cegas e  pessoas
surdas.
Desde 1982 passaram pelo Space Camp
oitocentas mil pessoas.



DESCRIÇÃO SUCINTA
Fundada em 1957, a YMCA Camp Cha-La-Kee está localizada
na margem do Rio Tennessee e está localizada no condado
de Marshall no Alabama.
 
As cabanas de madeira dão corpo às aventuras.  À
semelhança do que acontece noutros espaços de campo
YMCA, pretendemos que o/as participantes vivam na
Natureza.

2 GRUPOS SEPARADOS POR IDADE
A YMCA faz a seleção de formandos por idade:
- Overnight Camp - 8  aos 14 anos
- Leaders in Training Program - 15 aos 17 anos

OUTRAS INFORMAÇÕES
Estão incluídas todas as refeições e alojamento.
Todo/as os monitores do campo têm formação em
cuidados de saúde;
Existe uma enfermaria 24h por dia, onde são
conservados e administrados medicamentos dos
acampantes com prescrição médica.
Número de contacto do campo: 256.571.2494
Site: www.chalakee.org

ATIVIDADES DE AVENTURA
Paddle Boarding;
Aqua Bounce;
Canoagem;
Escalada às arvores;
Caminhadas;
Tiro com arco;
Rappel;
Water Saturn;
A Bolha;
Gaga ball;
Pesca;
Tubing
Artesanato (trabalhos manuais)
Desportos variados;
Hipismo;
Atividades de sobrevivência;
Teatro;
Cozinha;
Piscina.

YMCA CAMP CHA-LA-KEE, ALABAMA



SETTING

PROGRAMA
Este programa é provisório e poderá ser alterado sem informação prévia

por motivos alheios à YMCA. Exemplos: condições meteorológicas graves e
condições impostas pelos parceiros (devidamente documentadas).

O PROGRAMA É ACORDADO ENTRE A YMCA E OS SEUS PARCEIROS

14.07 QUARTA-FEIRA
YMCA Camp Alambre
19:00 Receção e quebra-gelo entre o/as
astronautas
 
15.07 QUINTA-FEIRA
Lisboa - Nova Iorque
Dia 1
 
16.07 SEXTA-FEIRA
Nova Iorque
Dia 2
 
17.07 SÁBADO
Nova Iorque
Dia 3
 
18.07 DOMINGO
Nova Iorque - Huntsville, com escala em
Atlanta.
Receção e orientação para o programa do
Space Camp da NASA
 
19.07 SEGUNDA-FEIRA
Treino para Missão com voo espacial;
Atividades em gravidade reduzida.
 
20.07 TERÇA-FEIRA
Planeamento de Missão de voo espacial;
Construção de foguetes;
Simulador de escalada em Marte;
História dos voos espaciais 1.
 
21.07 QUARTA-FEIRA
Treino para Missão com voo espacial.;
Apresentação de viagem a Marte;
Simulador de treino de astronauta;
História dos voos espaciais 2.
 
22.07 QUINTA-FEIRA
Simulação de voo espacial
Simulador de força G, descolagem para o
espaço
História dos voos espaciais 3

23.07 SEXTA-FEIRA
NASA Space Camp

Pequeno Almoço
Cerimónia de Graduação

 
24.07 SÁBADO
NASA - YMCA

Acolhimento e integração na 
YMCA Camp Cha-La-Kee.

 
25.07 DOMINGO

Orientação para o programa YMCA
Summer Camp de acordo com a idade dos

participantes
 

26.07 SEGUNDA-FEIRA
Atividades Aquáticas no Lago da YMCA

Trabalho em equipa
 

27.07 TERÇA-FEIRA
Caminhada no parque

Escalada
 

28.07 QUARTA-FEIRA
Rafting

Trabalho de equipa
Festa de despedida .

 
29.07 QUINTA-FEIRA

Huntsville - Atlanta-Lisboa
Pequeno Almoço

Preparação para despedida
Despedida e ida para aeroporto

 
 

Chegada 30 de Julho a Lisboa
 
Depois desta aventura esperamos que
esta se torne na primeira de muitas
experiências partilhadas com a YMCA.



questões frequentes
COMO SE FORMALIZA A INSCRIÇÃO?

 No site da YMCA -
ymcasetubal.org/inscricaonasa2021;
 Pagamento da taxa de inscrição - 500€

1.

2.

ALIMENTAÇÃO E VISITAS
Estão incluídos na NASA e YMCA Camp.
As refeições em Nova Iorque não estão incluídas no preço.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Data de inscrição;
Nível de inglês;
Motivação para prosseguir estudos numa das áreas
CTEM & Arte

1.
2.
3.

É PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE TELEMÓVEIS? E WI-FI?

Haverão horas especificas para comunicar com a família.
Os espaços com wi-fi são restritos, mas serão utilizados
sempre que seja oportuno e não interfira com as atividades.

Cheque(s) visado(s);
Transferência bancária;
Numerário;
Cartão de crédito, taxa de 3%, aplicado ao valor total

PREÇO  YMCA/NASA SUMMER CAMP
3 700€ / 9 aos 14 anos
3 900€ / 15 aos 18 anos

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, RESPONSABILIDADES

Encarregados de Educação
Autorização de saída de menor de território nacional
português (deve ter assinatura dos pais/enc. educação,
certificada perante notário);
Termo de responsabilidade (deve ser preenchido e
assinado pelos pais/enc. educação);
Passaporte (a validade terá de ser superior a 6 meses à
data de entrada nos Estados Unidos);
Questionário NASA (Link enviado através da YMCA para
os E.D.);
ESTA ;

YMCA
Seguro de viagem
Minuta do Termo de Responsabilidade
Minuta de Autorização de Saída de Menor do País 

TERMO DE RESPONSABILIDADE

A minuta do Termo de Responsabilidade será disponibilizada
pela YMCA. 
As condições gerais e particulares do seguro de viagem,
devem ser anexadas   ao Termo de Responsabilidade. Os
Termos de Responsabilidade devem ser todos assinados com
as condições do seguro em anexo e com as páginas
rubricadas. Este documento deve ser entregue antes da
viagem e ficar à guarda da YMCA, sendo que não se aceita a
ida de nenhum aluno, sem que o respetivo termo de
responsabilidade esteja devidamente preenchido e assinado.
Não é preciso certificar a assinatura deste documento, basta
a sua assinatura e rubrica em todas as páginas das
condições gerais e particulares do seguro.

Inscrição
31 de janeiro

28 de fevereiro
31 de março

30 de abril
31 de maio

500 €
750 €
750 €
750 €
750 €

200 € / 400 €

não reembolsável
sem penalização
15 % do preço total
30 % do preço total
50 % do preço total
100 % do preço total

Penalizações
por cancelamentoDepósitosDatas

PAGAMENTOS E  CANCELAMENTOS
As inscrições terminam a 31 de março 2021

NIB - 0035 0752 00008469530 76
IBAN - PT50 0035 0752 00008469530 76
SWIFT BIC - CGDIPTPL
Banco - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Desconto de 2% para pronto pagamento até 31 de
março, exceto para pagamento com cartão de crédito.

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE MENORES DO
PAÍS?

A declaração foi elaborada por uma firma de advogados
parceira da instituição e será disponibilizada pela YMCA. 
 
Deve ter apenas em anexo, a cópia do cartão do cidadão do
pai e/ou mãe que assinam a autorização. O menor deve viajar
com este documento. Esta autorização de saída do país deve
ter a assinatura certificada perante notário, solicitador ou
advogado.
 
Caso se deseje acrescentar as datas da viagem no
documento, pode fazer-se. No entanto, se houver alguma
alteração ao nível das datas, será necessário obter nova
autorização.
Nos termos da lei, esta autorização pode ser utilizada um
número ilimitado de vezes dentro do prazo de validade que o
documento mencionar (desde que inferior a 1 ano). Se não for
mencionado outro prazo, a autorização é válida por seis
meses, contados da data em que a autorização tenha sido
emitida.
 
Artigo 23.º do Decreto-Lei 138/2006, de 26 de Julho
(republicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 19/2018 de 14 de
março): - Consulte o artigo.

QUEM ACOMPANHA O GRUPO?
Profissionais da YMCA com experiência na condução de grupos
de jovens. Está excluída qualquer possibilidade de um monitor
sem vínculo acompanhar este tipo de grupos. Na 1ª edição do
Space Camp, o coordenador dos Campos de Férias
acompanhou o grupo. No mínimo, serão 2 monitores a
acompanhar o grupo. Se se confirmarem 30 inscrições, serão 3
monitores.

MEDICAÇÃO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
É permitida, desde que haja uma prescrição médica em
inglês.

VOOS
São operados pela Air France, KLM e Delta



Turno 1
27 de junho a 3 de julho
Turno 2
4 a 10 de julho
Turno 3
11 a 17 de julho
Turno 4
18 a 24 de julho
Turno 5
25 a 31 de julho
Turno 6
1 a 7 de agosto
Turno 7
8 a 14 agostoTu
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Os campos de férias de imersão linguística, são
programados para que a comunicação em inglês se
torne fluente. São 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
nacionalidade americana e não falantes de
português.  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. 
 
Programa Provisório 
 
DOMINGO 
14:00 Receção e orientação para a imersão
linguística;
 
SEGUNDA
8:30 Aula de inglês; Eco- projeto; Jogos aquáticos;
Caminhada noturna 23:30 Descanso;
 
TERÇA
8:30 Praia, Aula não formal de inglês; Praia High
ropes; Eco- projeto 23:30 Descanso;
 
QUARTA
8:30 Aula não formal de inglês; Eco-projeto;
Caminhada; Rappel; Tiro c/arco; Caça ao tesouro
23:30 Descanso;
 
QUINTA
8:30 Praia inglês; Canoagem; Educação Ambiental;
Eco- projeto 23:30 Descanso;
 
SEXTA
8:30 Caminhada Escalada; Apresentação  de Eco-
projeto 23:30 Descanso;
 
SÁBADO
Encerramento do campo de férias de 7 dias
Atividade na praia programa de 14 dias.
 

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, em  regime 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
sua 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
podem tomar banhos nos chuveiros exteriores.  Os
aventureiros e aventureiras são os responsáveis
pela sua própria higiene. 
 
Programa Provisório 
 
DOMINGO
17:15 Receção e orientação para a aventura.
 
SEGUNDA
8:30 Escalada, Jogos coop., Tiro c/arco, Passeio
pedestre noturno 22:30 Descanso
 
TERÇA
8:30 Jogos na praia, Arborismo, Desportos Oficina
criativa 22:30 Descanso
 
QUARTA
8:30 Escalada, Jogos aquáticos, Jogos Alambrinos
22:30 Descanso
 
QUINTA
8:30 Canoagem, Praia, Oficina criativa, Caça ao
tesouro 22:30 Descanso
 
SEXTA
8:30 Orientação, Jogos tradicionais, Desportos
Despedida alambrina 22:30 Descanso
 
SÁBADO
8.30 Arborismo, Tiro com arco, 16:00 Pic Nic Familiar
Encerramento do campo de férias de 7 dias
Atividade na praia programa de 14 dias.

C A M P O S  D E  F É R I A S  Y M C A
S E T Ú B A L ,  A R R Á B I D A ,  P O R T U G A L

YMCA CAMP ALAMBRE, ARRÁBIDA
IMERSÃO LINGUÍSTICA     OU TRADICIONAL

ABERTO OU FECHADO

VERÃO2021





O maior movimento
social do mundo
que se dedica à

juventude

Avenida da Bela Vista 38
2910-421 Setúbal,  Portugal

265 739 540

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

geral@ymcasetubal.org
www.ymcasetubal.org


