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O que nos une é…….

INTRODUÇÃO
Partindo do princípio que o ATL é um centro de Atividades de Tempos Livres,
devemos ter como principal objetivo a formação integral dos educandos, sobretudo no
que respeita à utilização dos Tempos Livres de forma criativa, e respondendo
adequadamente às exigências sociais.
Este ano o Projeto Pedagógico da sala dos Super Escolares da Fundação “A Nossa
Casa” abordará o que nos une é …. Continuando nós a sair de uma situação de pandemia
onde estivemos “fechados à socialização” será importante cada um se conhecer e
conhecer aquele que está ao nosso lado, tentando compreender o que temos de comum
e o que temos de diferente. Pode ser o que nos diferencia do outro um meio essencial
de aproximação.

O projeto visa orientar os docentes e os alunos na exploração de temas
associados ao respeito pelo próximo e por nós próprios. Promover o autoconhecimento
e a autoestima.
Este tema resulta, sobretudo, da importância da educação das nossas crianças e
jovens e genericamente das nossas famílias. Sabemos, por experiência adquirida, o
papel que aqueles têm desempenhado como multiplicadores de novas competências
que apelam para uma cidadania responsável junto das suas famílias. Por essa razão,
consideramos que a Escola, entre outros atores institucionais (nós), tem um papel de
formação inestimável que deve ser exercido e aproveitado em amplos domínios que não
apenas os dos saberes formais e curriculares.
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A formação de cidadãos ativos e responsáveis é um desígnio de todos. O que
amplamente se verifica é um afastamento progressivo das esferas que apelam à
participação e à responsabilidade de todos na comunidade, no que poderíamos apelidar
por privatização progressiva das nossas vidas. Educar para socializar pode ser realizado
através da exploração da natureza.
Sabemos, no entanto, que a disponibilidade das crianças é reduzida, uma vez que
é dada maior relevância ao apoio dos trabalhos escolares e às atividades extra
curriculares. O conteúdo do nosso tema será tentado durante o ano letivo tentando levar
as aulas de enriquecimento curricular para fora da sala de aulas sempre que o tempo
assim o permita.
O A.T.L. é constituído por um grupo de crianças com idades compreendidas entre
os 6 e os 30 anos.
Apesar da grande variedade de idades o nosso maior alvo é para as crianças com
idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, o que equivale a crianças que frequentam
o 1º e 2º ciclo de escolaridade.
Este grupo caracteriza-se pela sua diversidade, uma vez que são provenientes de
meios e classes socioeconómicas diferentes.
Prevê-se que o número de crianças a frequentar esta valência ronde as 40
crianças. Sendo de salientar que a maioria das crianças já frequenta a instituição desde
o berçário.
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OBJETIVOS
Objetivos gerais
•

Promover um espírito de aceitação de deveres e direitos de cidadania;

•

Aprender a ser responsável;

•

Adquirir/manter hábitos da vida saudáveis;

•

Promover a comunicação e criatividade nas crianças através de atividades
artísticas e culturais;

•

Estabelecer uma rede afetiva de ação entre crianças, pais e equipa do ATL.

Objetivos Específicos:
•

Promover o sentido de organização, concentração e autonomia;

•

Fomentar a capacidade de imaginação e criatividade;

•

Tornar possível uma relação lúdica com o saber;

•

Proporcionar a aquisição de novas aprendizagens;

•

Apoiar a criança na realização dos trabalhos Escolares.

DESTINATÁRIOS
O atual projeto destina-se às crianças e jovens que frequentam o ATL cuja faixa etária
situa-se entre os 6 e os 30 anos de idade.
No entanto o alvo principal situa-se entre os 6 e os 12 anos.

CALENDARIZAÇÃO
O início deste projeto coincide com o começo do ano letivo e prolongar-se-á até ao final
de julho de 2023.
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HORÁRIO
Em período escolar
Manhã: 7.30 às 9.00
Hora do almoço 12.00 às 13.30
Pós escola: 15.30 às 19.00
Horário das atividades de enriquecimento curricular: 16.00 -17.30
Horário do apoio ao estudo: 16.00 -18.00
5º e 6º ano: tardes livres
Fora do período escolar
7.30 às 19.00

ATIVIDADES A REALIZAR
No decorrer do ano letivo serão desenvolvidas atividades relacionadas com o
tema proposto pelo Projeto Educativo “O que nos une é….. ” no entanto teremos durante
o ano letivo as Atividades do Enriquecimento Curricular como: Atividade Física e
Desportiva,lúdico expressivas, Musica, em parceria com a Câmara Municipal de Gouveia.
Fora do curriculum estipulado pelo ministério de educação lecionamos no horário das
atividades extracurriculares: apoio ao estudo e natação.
Em férias além das nossas atividades participamos em atividades em parecia com
outras entidades.
Em paralelo teremos atividades de expressão plástica (pintura, recorte, colagens,
desenho, etc.).
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Datas importantes a celebrar com maior relevância São Martinho, Natal, Carnaval,
Páscoa, Dia do Pai, Dia da Mãe, Dia Mundial da Criança.

Para os clientes com mais de 12 anos as atividades principais residem no lecionar
atividades desportivas como zumba, atividade física e natação.

ATIVIDADES

DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR QUE A INSTITUIÇÃO OFERECE E SUAS

FINALIDADES

(As atividades lúdico expressivas, música e atividade física desportiva segundo
Despacho n.º 14 460/2008 (2.ª série) de 26 de Maio do ministério da educação)

Atividades

Nº
de Finalidades
crianças
48

Crianças
inscritas
Apoio ao 31
estudo
Desporto

28

— O apoio a prestar aos alunos visa garantir a aquisição,
consolidação e desenvolvimento da aprendizagem consagrada
nos currículos dos ensinos básico e secundário.
1. Desenvolver o nível funcional das capacidades motoras dos
alunos;
2. Melhorar a realização das habilidades motoras nos diferentes
tipos de atividades, conjugando as suas iniciativas com a ação
dos colegas e aplicando corretamente as regras;
3. Promover o desenvolvimento integral do aluno, favorecendo
o reforço da oferta educativa numa perspetiva interdisciplinar e
integrada com as restantes aprendizagens escolares;
4. Fomentar a aquisição de hábitos e comportamentos de estilos
de vida saudáveis que se mantenham na idade adulta,
contribuindo para o aumento dos índices de prática desportiva
da população portuguesa;
5. Fomentar o espírito desportivo e do fair-play, no respeito
pelas regras das atividades e por todos os intervenientes;
6. Estimular a tomada de consciência para a fruição da natureza
numa perspetiva da sua preservação.
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Música

24

Zumba

18

Natação

24

1- Desenvolver competências de discriminação auditiva
abrangendo diferentes códigos, convenções e terminologias
existentes nos mundos da música;
2- Desenvolver competências vocais e instrumentais
diversificadas, tendo em conta as diferentes épocas, estilos e
culturas musicais do passado e do presente;
3- Desenvolver competências criativas e de experimentação;
4- Desenvolver competências transversais no âmbito da
interligação da música com outras artes e áreas do saber;
5- Desenvolver o pensamento musical.
Exercitar o corpo através da dança;
desenvolver a coordenação motora;
estimular a criatividade;
1- Adaptação ao meio aquático
2- Introdução às técnicas de nado.

Outras atividades

Expressão Plástica

A expressão plástica será trabalhada durante todo o ano de forma a aperfeiçoar a
motricidade fina e a explorar diferentes materiais.
Os trabalhos a realizar serão definidos de acordo com a época ou com as necessidades
evidenciadas pelo grupo.

Atividades para a Comunidade

Apesar de este ano a situação pandémica estar “controlada” as festas e atividades vão
depender, ainda, da situação atual face ao covid 19
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CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NAS DIFERENTES ATIVIDADES (ANO 2022/2023)
Ano
de
escolarida
de
1º
2º
3º
4
5º
6º
Outros

Alunos
inscrito
9
12
10
9
4
5

Apoio
ao
estudo
4
12
10
5
4
5

Desporto

Música

Dança

Natação

7
7
8
6

4
7
5
7

5
2
6
5

6
8
7
3

RECURSOS HUMANOS
A equipa será constituída por uma Educadora, um técnico de música, uma professora de
Desporto e Educação Física, uma educadora social e pessoal auxiliar.

RECURSOS MATERIAIS
Os Recursos Materiais serão suportados pela Fundação. Excecionalmente será pedida a
colaboração dos encarregados de educação.
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CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO

Os super escolares possuem duas salas de estudo e uma sala de apoio.
Das salas de estudo a maior está dividida em 3 partes: uma parte é constituída por mesas
de estudo, outra por computadores e uma terceira parte possui um espaço de leitura e
de brincar.
A mais pequena é sala de estudo e sala de música.

AVALIAÇÃO
Será feita uma avaliação do processo orientada para a tomada de decisões
durante o desenvolvimento do projeto. Neste tipo de avaliação supõe fazer-se um
seguimento exaustivo de todos os passos relativos ao projeto, para que se possa detetar
possíveis erros, resultados imprevistos e ajustes no projeto.
A Avaliação dos resultados também será imprescindível, pois possibilita-nos
verificar se os objetivos foram atingidos.
Então, a avaliação será feita de uma forma contínua para que se possa adaptar a
novas situações. Para além de ser uma avaliação periódica do trabalho realizado, deve
ser feita com a equipa, para que se possa reconduzir e adequar as intervenções,
colmatando as lacunas que, com certeza, irão surgir.
Em paralelo, será realizada uma avaliação individual de cada criança com o
objetivo de avaliar o processo de desenvolvimento de cada uma delas. Esta avaliação
será feita mediante orientações do agrupamento de escolas, feita trimestralmente.

REUNIÕES

Fundação “A Nossa Casa”
Sala dos Super Escolares
Os educadores reúnem-se às sextas-feiras às 17.30 de quinze em quinze dias.
A reunião geral de funcionários é mensal.
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