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ACEITA O CONVITE!...
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Percurso Balizado

Estações Baby-Sitting:
 1: Mãe galinha (entrada)
 2: Estendal da Arte
 3: Parque infantil insuflável/escorrega
4: Pulgas Saltitonas (Cama Elástica) 
5: Espaço Arte
(Pinturas, Pinturas Faciais e Modelagem de Balões)
 6:Only Baby
 7: Baby-Slalom 
 8: O pequeno Picasso (Painel pintura livre)

Espaço Para todos: 

JO1: As cores do Mapa
JO2: A sinalética
JO3: Planificação
JO4: Os Pontos Cardiais

Percurso Balizado

Baby-Sitting

Espaço Aberto

Aprender Para Prevenir

Parque Aventura



O OriAnima criou um espaço para um “BaBy-Sitting” mais divertido e um outro 

“Espaço Para Todos” onde possa compreender os primeiros passos da orientação.

Baby  Sitting –  poderá  confiar  a  sua  criança  a  esta  equipa  fazendo  uma 

inscrição na entrada. O seu “Pintainho” será entregue à nossa “Mãe Galinha” e 

será  envolvido  num  espaço  de  criatividade  e  aprendizagem  podendo  ser 

integrados no “Espaço para Todos”.

1º e 2º Dia -  Na Costa de Lavos na arena de competição (Zona de Partidas e 

Chegadas)

3º  Dia – Em  Quiaios  na  Arena  de  Competição  (Zona  de  Chegadas, 

Secretariado e Entrega de Prémios)

Espaço  para  Todos –  Se vai  iniciar  na  Orientação ou  se  for  curiosidade, 

criámos  quatro  estações  com  vários  jogos  abordando  várias  temáticas  da 

orientação adaptadas às diferentes idades. Depois de aprender os princípios 

da orientação terá a oportunidade de fazer o “Percurso Balizado”.

Percurso  Balizado –  trata-se  de  um  recanto  de  mapa  com  um  pequeno 

percurso onde os pontos marcados no mapa estarão ligados entre si com uma 

fita balizadora no chão. A nossa sugestão é que aprenda aqui como navegar e 

depois experimente a fazer uma prova aberta.

Todos estes espaços serão enquadrados por elementos da equipa do 
OriAnima

“Aprender Para Prevenir” – Para os já praticam a modalidade pode sempre 

juntar-se a Escola Nacional de Bombeiros e aprender a fazer algumas técnicas 

de socorro. São profissionais que garantidamente lhe irão proporcionar uma 

excelente experiência.

 Parque Aventura – Para os mais aventureiros terá uma parede de escalada e 

rapel e um espaço com tiro com arco. 



APRESENTAÇÃO

O OriAnima  é  uma  equipa  de  alunos  Estagiários  da  Escola  Superior  de 

Desporto de Rio Maior que decidiram no âmbito do seu estágio colaborar com 

o COC na organização desta prova.

OBJECTIVOS

O objectivo desta  equipa é dinamizar  e  potenciar  o  sector  de Baby-Setting 

proporcionando às crianças e participantes da prova um espaço de recreação e 

lazer à medida das suas necessidades;

PATROCÍNIOS:


