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OBJECTIVOS LEIC Bootcamp

melhoria do sucesso 

pedagógico dos alunos 

que se inscrevem pela1ª 

vez no 1º ano das LEICs
facilitar o trabalho de 

equipa entre os 

estudantes do 1º ano, 

1ªvez/LEIC – TP e LEIC -

AL promoção de uma 

transição harmoniosa 

entre o ensino secundário 

e o ensino superior nos 

estudantes 1º ano, 1ª vez 



PROGRAMA 2015/16

2016/17

sexta -

feira
17H00 _ Partida para 

a Academia da Força 

Aérea Portuguesa 

Discurso de boas 

vindas pelo 

Comando da AFA &

Apresentação do 

briefing da Ação de 

Formação e 

Acampamento

sábado

06h45 

Alvorada com 

requinta

3 sessões de 

exercícios, outdoor e 

indoor

domingo

4ª Sessão de 

Exercícios 

12h10

- Fotografia de 

grupo em frente ao 

avião T38



AVALIAÇÃO – SATISFAÇÃO
GLOBAL
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“Foi tudo fantástico, foi sem duvida uma experiência única e que 
recomendo a todos os meus futuros colegas de primeiro ano de 

LEIC.”



AVALIAÇÃO – O QUE MAIS
GOSTEI

2015/16

1,8%

7,0%

8,8%

10,5%

14,0%

14,0%

21,1%

22,8%
Exercícios de Orientação

Exercícios de transposição de obstáculos

Trabalhar em equipa

Provas de Liderança

Conhecer pessoas

Exercícios de Treino e Formação Militar

Convívio e Entreajuda

Atividade LEIC Bootcamp e do âmbiente militar



“Os militares ajudaram-nos muito e o convívio com toda a 
comunidade de LEIC tanto do Taguspark como da 

Alameda.”



AVALIAÇÃO – ASPETOS A 
MELHORAR

2015/16

3,1%

4,7%

4,7%

4,7%

9,4%

6,3%

7,8%

10,9%

12,5%

35,9%

Condições - WC campanha

Maior intensidade e rigidez das provas 

Mais detalhe material para o LEIC Bootcamp

Avalição e realização das provas - maior igualdade

Outros

Organização - horários dos transportes

Atividades de Liderança > duração e dificuldade

Menor exigência fisíca

Maior Duração do Evento

Data de realização - antecipar



“Penso que foi uma oportunidade única de experienciarmos uma realidade completamente 
diferente da nossa e de vivermos sob regras rígidas que não estamos habituados a aplicar 
na nossa vida diária. Acredito também que foi uma oportunidade de nos testarmos e de 

nos conhecermos melhor a nós próprios. Foi, sem dúvida, uma experiência muito 
positiva.”



FUTURO 3º ciclo

Mais informações: https://tutorado.tecnico.ulisboa.pt/eventos/leic-
bootcamp-2aed/

https://tutorado.tecnico.ulisboa.pt/eventos/leic-bootcamp-2aed/

