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Introdução

O tema do Projeto Educativo do ATL para o triénio 2016-2018 é “Aprendiz de Viajante”, sendo o subtema
para este segundo ano, “Saber mais do Outro”.
SABER + DO OUTRO – Saber mais do outro é muito importante na sociedade atual, uma vez que as
desigualdades sociais se acentuam cada vez mais e a diversidade cultural, racial e religiosa está mais evidente.
Tendo em conta esta realidade, é urgente intervir oferecendo aos jovens a oportunidade de serem parte da solução
e não do problema. São estes nossos jovens a melhor matéria-prima para pôr em prática valores como a partilha, a
solidariedade, a entrega e o direito à diferença, este é o modo de estar em sociedade que traz consigo uma
cidadania ativa e participativa.
Na construção deste projecto, pretendemos um envolvimento dos pais, auxiliares de educação e professores
nas atividades por nós propostas, por forma a tornar a comunidade escolar e não escolar mais dinâmica e mais
participativa… afinal, a descoberta de valores permite percorrer um itinerário comum, reforçando vínculos
afectivos e gerando um intenso sentimento de pertença.
Este projecto resulta das preocupações sentidas e do conhecimento que temos resultante das observações
que fazemos das crianças/jovens da escola e da comunidade.
Inicialmente são apresentados os objetivos gerais e específicos do projeto.
Posteriormente é exposta a grelha de planificação das atividades a desenvolver, as atividades realizadas
diariamente/semanalmente e as dos períodos não letivos.
Em suma o presente projeto é uma síntese anual de intervenção, relação e acompanhamento de
crianças/jovens cheios de valor e significado.

Objetivos

Gerais do Projeto


Reforçar a aproximação com a comunidade, no sentido de promover a participação ativa; o voluntariado
e a interajuda;



Desenvolver atividades lúdico-pedagógicas que levem ao desenvolvimento integral da criança/jovem.

Específicos do Projeto


Promover o desenvolvimento integral da criança/jovem, ou seja, ir além dos conhecimentos,
acrescentando ao ensino, a aquisição de capacidades e destrezas que ajudem crianças/jovem a tomar
decisões fundamentadas nas diversas situações que surgem na vida quotidiana e na sua relação com o
meio;



Sensibilizar as crianças/jovem para aceitar, compreender e respeitar a diversidade social e cultural;



Desenvolver atitudes e comportamentos que facilitem uma cultura de amizade, interajuda, respeito e
justiça;



Promover o seu desenvolvimento global das crianças/jovens, enquanto membro da sociedade em que
está integrado e na qual se sente confiante;



Dinamizar espaços públicos, dando a conhecer o trabalho realizado.

Planificação das Atividades a desenvolver pelo ATL

Atividade
Compilação e organização de
material
Integração dos novos alunos do 5º
ano
- Preparação da sala
- Preparação de receção dos
utentes
Inscrições / Renovações
“Dia do Animal”
“Dia do Idoso”
- Encontro de gerações.
“Dia Mundial da Alimentação”
- Jogos da alimentação
“Dia Mundial contra o Cancro”
- Laços Rosa
“Halloween”
- Casa do susto
“Dia de S. Martinho”
- Magusto
“Dia Mundial do Não Fumador”
- Cartaz de sensibilização
“Teia do Vício”
- “Dia Europeu contra a
Violência e Abuso Sexual na
Infância”
“Um em cada cinco”
“Dia da Não Violência Contra as
Mulheres”

“Recolha de Sorrisos”
“Festa de Natal ” - Cáritas
“O Natal”
- Elaboração de um presente de
natal
Festa Natal – Escola
Matiné de Natal
Atividades de Exterior 1
Cantar os Reis
- Lembrança

Calendarização

Observações

1 a 9 de Setembro

- Limpeza do ATL
- Organização de processos para
efetuar as novas inscrições
- Jogos que facilitem a interação
entre novos e antigos utentes

13 a 30 de Setembro

Setembro e Outubro
6 e 7 de Outubro

18 de Novembro

Sensibilizar
a
comunidade
escolarpara a protecção dos animais
- Ida ao Lar e à Unidade de
Cuidados Continuados de Poiares
- Sensibilizar a comunidade escolar
para a importância da alimentação
saudável, com a colaboração do PES.
- Sensibilizar a comunidade escolar
para esta problemática
- Conhecer a tradição da festa do
Halloween
- Dia de S. Martinho- Elaboração de
um Magusto partilhado para toda a
Comunidade Escolar.
- Sensibilizar os utentes para esta
problemática, com a colaboração do
PES
- Sensibilizar a comunidade escolar
para esta problemática.

25 de Novembro

- Sensibilizar a comunidade escolar
para esta problemática

12 de Outubro

17 a 21 de Outubro
25 de Outubro
1 de Novembro

11 de Novembro

17 de Novembro

Novembro e Dezembro
3 de Dezembro

7 a 17 de Dezembro

Campanha
de
Solidariedade
(Recolha de Alimentos), com a
colaboração do PES
- Atividades de convívio Inter
CATL´s
- Incutir o espírito desta época e
desenvolver a criatividade do grupo

16 de Dezembro

18 a 30 de Dezembro
4 de Janeiro

- Atividades de convívio Inter CATL´s
- Ida ao Lar e à Unidade de Cuidados
Continuados de Poiares

Preparação dos fatos de Carnaval
“Semana dos Afetos”
- Puzzle dos Afetos
“Dia dos Namorados”
- A importância do Amor

Janeiro
13 a 17 de Fevereiro
14 de Fevereiro

Desfile de Carnaval da Escola

24 de Fevereiro

Desfile de Carnaval da Cáritas

27 de Fevereiro

“Dia da Mulher”
- Elaboração de um presente para
as Mulheres da comunidade
escolar

8 de Março

“Dia do Pai”
- Elaboração do presente para o
dia do Pai.
- Dia do Estudante
Marcadores de livros
Atividades de exterior 2

5 a 18 de Abril

“Torneio de Futebol” - Cáritas

Abril

- Comemoração 25 de Abril
- Distribuição de cravos
“Prevenção dos Maus-Tratos na
Infância”
- Campanha Laço Azul –
Lançamento de bolas de sabão
“Dia da Dança”
- Danças apresentadas pelo grupo
de dança do ATL
“Dia da Mãe”
- Elaboração do presente para o
dia do Mãe.
“Mês do Coração”
- Distribuição de corações
- Prática de desporto
“Semana da Saúde e da
Segurança”
- Segurança na Internet
“Dia da Criança”
- Elaboração de um presente para
cada criança; e jogos
“Dia do Agrupamento”
Atividades de Exterior 3

18 de Março
24 de Março

26 de Abril

- Desenvolver a criatividade do grupo
Sensibilizar para a importância dos
afetos;Com a colaboração do PES
- Perceber o significado do Amor;
- Levar o aluno a exteriorizar os seus
sentimentos;
- Desfile com a comunidade escolar
pelas ruas da vila
- Atividades de convívio Inter
CATL´s
- Pretender terminar com o
preconceito e desvalorização da
mulher;
- Relembrar as conquistas e a
importância da mulher na sociedade.
- Reforçar os laços de afeto com a
família, valorizando o papel do Pai
Sensibilizar a importância de
estudar
- Atividades de convívio Inter
CATL´s
- Atividades de convívio Inter
CATL´s
- Ida ao Lar e à Unidade de Cuidados
Continuados de Poiares

27 de Abril

- Sensibilizar a comunidade escolar
para esta problemática

28 de Abril

- Dinamização de uma sessão de
danças para a comunidade escolar

28 de Abril

- Reforçar os laços de afeto com a
família, valorizando o papel do Mãe

Maio

- Com a colaboração do PES

- Com a colaboração do PES
2 a 5 de Maio

1 de Junho
23 de Junho
15 de Junho a 24 de Julho

- Sensibilizar os alunos para os
Direitos e deveres das Crianças.
Festa com a Comunidade Escolar
- Atividades de convívio Inter CATL´s

Planificação dos Períodos Não Letivos
Atividades de Exterior 1,2 e 3

Para



Cinema;



Piscinas;



Karting:



Bowling;



Caminhadas



Passeios de Bicicleta;



Rio;



Acampamentos/Acantonamentos;



Intercâmbios;



Patinagem;



Visitas de Estudo;



Aquaparques

além

destas

atividades

mencionadas,

este

projeto

diariamente/semanalmente, chamadas atividades de rotina.

- Apoio 1º Ciclo Centro Educativo
- Dinamização de atividades no centro educativo;
- Acompanhamento nos trabalhos de casa.
- Dinâmicas de grupo;
- Jogos de computador;
- Jogos de mesa/didáticos
- Playstation;
- Pingue-pongue;
- Expressão Dramática;
- Expressão Plástica;
- Expressão Corporal;
- Expressão Musical/Dança;

inclui

outras

que

são

desenvolvidas

Outros Aspetos a Salientar

Paralelamente a este projeto também se vão realizando algumas atividades diárias em conjunto com a
biblioteca da escola, com o PES e com as professoras do apoio educativo, visto que, temos vindo a ser um grande
apoio à escola no que toca à ocupação dos alunos de NEE.
É de salientar também que o ATL apoia o 1º Ciclo do Centro Educativo de Santo André, diariamente das
16h00 às 17h30, dinamizando atividades para ocupação dos alunos.

Conclusão
A Ocupação dos Tempos Livres, pedagogicamente é importante para a educação dos nossos jovens.
Trabalhar com os mesmos, num contexto de ocupação de tempos livres, exige uma postura firme e coerente, de
muita tolerância e criatividade. Este trabalho para ser desenvolvido necessita de um esforço das várias partes
intervenientes (Cáritas Diocesana de Coimbra, CATL’s, Escola, Encarregados de Educação e Utentes), com o
objetivo final de proporcionar às crianças que frequentam o ATL, uma ocupação de Tempos Livres com a máxima
qualidade.
Neste sentido, este é um projeto que pode e deve estar sujeito a alterações pontuais e a reformulações,
sempre que tal se verificar ser necessário e caso se verifique uma mais-valia, para todos os que nele virão a ser
intervenientes.

