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“Quando me perguntares o que fiz na escola hoje,
E eu responder: "Eu brinquei".
Por favor não me entendas mal.
Já que, entende, eu estou a aprender enquanto brinco.
Eu estou a aprender a apreciar e ser bem-sucedido no
trabalho.
Eu estou a preparar-me para o amanhã.
Hoje, eu sou uma criança e meu trabalho é brincar.”

Anita Wadley
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Contextualização
O presente documento diz respeito ao grupo do CATL do Centro Paroquial de Bem-estar Social de
Almalaguês. Grupo constituído por 37 crianças, com idades compreendidas entre os seis e os dez anos. O
Plano Anual de Atividades Sociopedagógicas denominado “Viajantes do Universo” tem como objetivo
integrar-se no projeto Educativo da Instituição, CO(M)VID(A) operacionalizando as estratégias educativas
mais adequadas às características do grupo, de modo a dar resposta às especificidades das crianças.
Como tal, devemos encarar a Instituição como uma organização dinâmica que procura novos processos
adaptativos, enquanto, tem em conta a sua história. Só desta forma é possível encontrar soluções para novos
problemas e responder de forma mais adequada à complexa realidade social em que nos encontramos. Todo
o trabalho desenvolvido com as crianças tem como objetivo primordial dar resposta às necessidades
individuais de cada uma delas, contribuindo para o seu desenvolvimento global (cognitivo, emocional, motor
e social). Com este projeto, o Centro de Atividades de Tempos Livres propõe-se a desenvolver um trabalho
transversal e interdisciplinar entre várias áreas para que cada criança desenvolva a perceção de si mesma,
dos outros e do mundo em redor. Para tal, valorizar-se-á os domínios de Saber Ser e Saber Estar através do
desenvolvimento de competências relacionadas com atitudes, valores e desenvolvimento pessoal,
interpessoal e social.

Fundamentação
Um dos lugares que mais despertam a curiosidade das crianças, como também dos adultos, é o espaço. A
admiração e o vislumbre são tantos que muitas sonham ser astronautas quando crescerem. Então, que tal
unir essa paixão por um lugar ainda com tantos pontos a serem explorados ao conhecimento necessário do
mundo das crianças? O CATL, do Centro Paroquial de Bem Estar Social de Almalaguês, vai explorar o tema em
diversos eixos do conhecimento.
A opção por desenvolver o projeto “Viajante do Universo” justifica-se pelo fato de o Sistema Solar ser muito
rico em mistérios, curiosidades e belezas. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que a terra era achatada e
ficava no centro do sistema solar. Ideias como essas foram mudando ao longo do tempo. Essa constante
inquietude e a vontade de saber mais impulsionam o ser humano a questionar e a estudar o diferente. O
pensamento e os questionamentos das crianças têm a “essência cientista”, que busca constantemente
respostas para suas dúvidas e curiosidades.

“A Escola deve transmitir o gosto e o prazer de aprender, a
capacidade de aprender a aprender, a curiosidade intelectual”
(C. I. E. séc. XXI).
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2.1. Objetivos Gerais
•

Promover nas crianças o desenvolvimento a nível pessoal e social, através do relacionamento com os
pares e com o Mundo;

•

Desenvolver necessidades da descoberta, interesses e aptidões, o espírito crítico e a criatividade;

•

Permitir a cada criança, que através da vivência em grupo, e do envolvimento em pequenos/grandes
projetos, fortaleçam competências para serem jovens e adultos conscientes e ativos na comunidade;

•

Trabalhar as expressões a todos os níveis, contribuindo para a afirmação da personalidade,
estruturação do pensamento e formação do caráter.

2.2. Objetivos Específicos
•

Proporcionar uma vasta gama de atividades integradas num projeto de animação sociocultural em
que as crianças possam escolher e participar livremente, considerando as características dos grupos
e tendo como base o maior respeito pela pessoa;

•

Manter um estreito relacionamento com a família, os estabelecimentos de ensino e a comunidade
numa perspetiva de parceria.

Período a que se reporta
A planificação do C.A.T.L. tem a validade de um ano letivo. Daremos início no dia 1 de setembro de 2020 e
terminaremos a 30 de junho de 2021. A planificação será desenvolvida nos períodos de interrupção letivas
do Natal e da Páscoa. Só nestes períodos é que é possível desenvolver projeto nesta resposta social em
consequência do pouco tempo de permanência das crianças diariamente no C.A.T.L Durante o período letivo,
das 7.30h às 09h e das 17h às 19h, as atividades serão de mais brincadeira, com supervisão e orientação da
Técnica Responsável
Nos meses de julho e agosto as atividades planificadas têm como grande objetivo proporcionar às crianças
atividades diferentes tanto a nível lúdico como cultural

3.1 Interrupções letivas
Natal- 18 de dezembro 2020 a 4 de janeiro 2021
Carnaval- 15 a 17 de fevereiro 2021
Páscoa- 24 de março a 4 de abril 2021
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Caraterização do grupo
O grupo de C.A.T.L. no ano letivo de 2019/2020 é constituído por 40 crianças encontrando-se dividido da
seguinte forma:
 Distribuição por sexo :22- Crianças do sexo masculino;
18- Crianças do sexo feminino.
 Distribuição etária: - 11- Crianças dos 6/7 anos
6 -Crianças dos 7/8 anos
10-Crianças dos 8/9 anos
13 -Crianças dos 9/10 anos





Número de crianças que frequentam o C.A.T.L. pela primeira vez-11
Número de crianças que transitou do ano letivo anterior-29
Número de crianças com NEE:1
Número de crianças provenientes dos lugares da freguesia:
 Almalaguês-17
 Cartaxos-1
 Abelheira-1
 Cestas-1
 Monte de Bera-2
 Torre de Bera-1
 Portela do Gato-1
 Casal Novo-1
 Monforte-1
 Rio de Galinhas-4
 Anagueis-4
 Flor da Rosa-1
 Tremoa-1

Número de crianças provenientes de outros conselhos:
 Condeixa- a – Nova- 2
 Coimdra-1
 Bubaú-1

Recursos Humanos e Material e Recursos Humanos
Nº de
elementos

Identificação

Função

Margarida Assunção

Técnica de Atividades de Tempos
Livres

Observações

2
Madalena Silva

Ajudante de Ação Educativa
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Nota-os recursos humanos são reforçados no período de férias e interrupções letivas e sempre que se
justificar com mais uma auxiliar.

Recursos Físicos e Materiais
O CATL dispõe de dois espaços para a realização das suas atividades: uma sala de atividades situada no piso 1 do jardim-de-infância e uma sala polivalente situada no piso 1 do edifício da creche.
A sala do CATL está organizada por áreas, o que permite às crianças uma maior diversidade lúdica.
-O cantinho da leitura - Com vários livros disponíveis, para que as crianças possam criar hábitos e
gosto de leitura. Esta área serve igualmente para as crianças poderem estar umas com as outras, falarem
entre si e partilharem algumas experiências;
- O cantinho dos Jogos de mesa – O espaço dispõe de 5 mesas destinadas aos jogos mais pequenos,
como puzzles, damas, dominó, jogos de construção, cartas, etc.; esta área também será aproveitada para a
exploração da expressão plástica;
-O cantinho do disfarce- que é composta pelo equipamento e materiais de faz-de-conta e
dramatização. Pretende-se com esta área que as crianças brinquem ao faz-de-conta e que desenvolvam
aspetos como a imaginação, sentido de responsabilidade, de organização, que sejam autónomas, entre
outro;
-O cantinho da garagem e construções- onde existe uma pista, carrinhos e blocos de construção;
-O cantinho da reciclagem-Nesta área existe 1 mesa, quatro cadeiras e todo o tipo de matéria
reciclável afim das crianças poderem transformar o “velho em novo”.
-O cantinho da cozinha – O espaço está equipado com uma mesa, quatro cadeias e todo o
equipamento necessário às crianças para que possam” dar asas” à sua imaginação
-O cantinho do Supermercado- O Supermercado dispõe de uma mesa, duas cadeiras três estantes de
suporte de todo o material, caixa registadora com “moedas e notas” para que as crianças possam brincar
aprendendo ao mesmo tempo
A sala dispõe ainda de mesas e cadeiras, adequadas à idade e que se destinam à realização de vários
trabalhos e algum mobiliário. No espaço de lazer há uma televisão e um leitor de DVD. A sala dispõe de WC.
A sala tem comunicação direta com o exterior o que facilita as acessibilidades pois não existem degraus nem
barreiras que dificultem o acesso de utentes com limitações. O exterior é amplo e vedado criando condições
para a realização de diversas atividades ao ar livre, neste espaço existe ainda uma piscina adequada às idades
das crianças que frequentam as várias valências da instituição.
A sala polivalente é um espaço disponível para a divisão dos grupos e é principalmente utilizado no período
de férias escolares. No espaço são realizadas as atividades de grupo tais como as de atividade física,
dramática, dança, jogos e atividades comuns a outras respostas sociais.
As crianças do CATL dispõem ainda de transporte que poderão utilizar para se deslocar entre casa e a escola,
casa e a instituição, Instituição e a escola e ainda para a realização de visitas de estudo e passeios.
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Plano de atividades
O plano anual de atividades pretende intervir no sentido de proporcionar às crianças momentos de
aprendizagem e de lazer diversificados, vividos num ambiente acolhedor, estimulante e desafiador,
promovendo, para isso estratégias e atividades lúdico-pedagógicas adequadas às características e
necessidades de cada criança.
As atividades propostas têm como objetivo favorecer um clima de “ludicidade”, criando e recriando
situações diferentes do plano curricular da escola em que o tempo é mais solto e menos estruturado, sendo
vocacionalmente mais aberto à educação não formal ou informal.
Entre as atividades programadas, as crianças usufruirão também, de momentos de atividades livres que
terão lugar no interior e no exterior do ATL.

Calendarização

1 a 16 de
setembro

Atividade

Objetivos

Semana das
adaptações

Promover a
adaptação das
novas crianças
á sala.
Proporcionar
atividades
lúdicas
interessantes a
fim de facilitar
a adaptação.

Construção da
tabela de
aniversários

Identificar a
data de
aniversário das
crianças

Avaliação

Recursos

Materiais
Nível de adesão
Nível de
participação

Nível de adesão
Nível de
participação

Humanos
Animadora
Auxiliar

Esponja EVA;
Tesouras;
Cola;
Fotografias

Animadora
Auxiliar
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Calendarização

De 18 de
dezembro a 4
de janeiro
(interrupção
letiva do
Natal)

Calendarização

Atividade

Objetivos

Avaliação

2020/2021

Recursos

Materiais
Cartolinas;
Tesoura;
Cola;
Canetas;
Lápis;
Purpurinas

Decorar a sala
com motivos de
Natal

Nível de adesão
Nível de
participação
Registo de
opinião

Usos e
costumes do
natal

Aprender a
confecionar
alguns dos doces
natalícios

Nível de adesão
Nível de
participação
Registo de
opinião

Ovos;
Farinha;
Açúcar;
Manteiga;
Frutos secos;
Fogão;
Forma

Animadora
Auxiliar

Ida ao cinema

Manter a tradição

Nível de adesão
Nível de
participação

Bilhetes
Autocarro

Animadora
Auxiliar
Motorista

Preparar a
chegada do
Natal

Atividade

Objetivos

Avaliação

Uso e costumes
do carnaval

Brincar ao
carnaval

Nível de adesão
Nível de
participação

Animadora
Auxiliar

Recursos

Materiais
15 a 17 de
fevereiro
(interrupção
letiva do
Carnaval)

Humanos

Cartolinas;
Tesoura;
Cola;
Canetas;
Lápis

Humanos
Animadora
Auxiliar
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Calendarização

Atividade

Objetivos

Avaliação

Passeio anual da
instituição (a
designar)

Cumprir a
tradição

Nível de adesão
Nível de
participação

Usos e costumes
da Pascoa

Aprender a
confecionar os
doces típicos
da Pascoa

Nível de adesão
Nível de
participação
Registo de
opinião

“Há descoberta
dos ovos da
Pascoa”

Elaborar os
ovos da Pascoa
e realizara caça
aos ovos na
instituição

Nível de
participação
Registo de
opinião

2020/2021

Recursos

Materiais

De 24 de março
a 4 de abril
(interrupção
letiva da Pascoa)

Humanos

Autocarro
Refeições

Animadora
Auxiliar

Ovos;
Farinha;
Açúcar;
Manteiga;
Frutos secos;
Fogão;
Forma

Animadora
Auxiliar

Cascas de
ovos;
Tintas
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Objetivos

Avaliação

2020/2021

Recursos

Materiais
Fora da instituição:
 Monumento
 Museu
 Bibliotecas
 Cinema
 Teatro
 Parques
infantis
 Piscinas
 Praias-fluviais
 Caminhadas
 Exposições.
1 de julho a 31
de agosto
(Férias de
verão)

Jogos:







De exterior
De mesa
Pedagógicos
Lúdicos
Com água
Tradicionais.

Ateliers:
 Música
 Modelagem
 Reciclagem
 Desenho
 Pintura.

Proporcionar às
crianças atividades
lúdicas e
pedagógicas
enriquecedoras
para o seu bom
desenvolvimento

Nível de
adesão
Nível de
participação
Registo de
opinião

Humanos

Dinheiro para
aquisição dos
bilhetes;
Carrinha;
Jogos,
Material
didático
(variado)
Sistema de
som;
CDs;
Cartolinas;
Animadora
Tesoura;
Auxiliar
Cola;
Motorista
Canetas; Lápis;
Papeis
variados;
Tintas;
Pinceis;
Ingredientes
necessários
para a
elaboração
das receitas.

Momentos temáticos:
 Aeróbica
 Ginástica
 Culinária

Pág. 11 de 12
IMP.QL.13-A

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES SOCIOPEDAGÓGICAS
CATL

2020/2021

Avaliação
A avaliação corresponde a uma das componentes essenciais de qualquer projeto. Dela dependem a
coerência e a adequação das estratégias, permitindo o contínuo apuramento de êxitos ou de desvios que
obrigam ao ajustamento dos objetivos e processo de desenvolvimento.
Durante as interrupções letiva é elaborado o plano semanal de atividades do C.A.T.L. e registado a avaliação
do mesmo.
A avaliação técnica será feita através de observação direta pela Técnica do CATL numa perspetiva de avaliar e
acompanhar a participação de cada criança.
No que diz respeito à avaliação dos Encarregados de Educação prevê-se a realização de questionários do
grau de satisfação dos mesmos.
Em termos internos, a equipa reunir-se-á quinzenalmente para avaliar o trabalho realizado.
No final do ano realizar-se-á o relatório de avaliação das atividades realizadas.

Metodologias de divulgação do Plano
O Plano será divulgado através:
Placar informativo na sala e na Instituição;
Dos trabalhos realizados pelas crianças e na sua participação nas atividades;
Nos diálogos diários com os Pais e nas reuniões/atendimento;
Nas reuniões mensais da equipa técnica;
Na página do Facebook do CPBESA;
No jornal mensal da Instituição

Bibliografia
https://trilhadacrianca.com.br/viajante-do-universo/

Validação
Observações.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

A Técnica de A.T.L
___________________
Os Pais
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

A Ajudante de Ação Educativa
_______________________

______________________
______________________
______________________
_______________________

A Instituição
__________________

________________________
________________________
________________________
_______________________

Pág. 12 de 12
IMP.QL.13-A

