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1. Introdução 
 
O ATL tem como preocupação central o bem-estar das crianças e o seu desenvolvimento 
saudável e harmonioso. Nesse sentido dispõe de um amplo conjunto de serviços, 
abrangendo várias áreas do desenvolvimento. Tem como grande preocupação que as 
crianças cresçam e se desenvolvam nas melhores condições possíveis para que se 
tornem adultos, felizes e saudáveis. 
 
O ATL foi planeado de modo a estimular o desenvolvimento das competências 
emocionais, sociais, cognitivas e físicas das crianças que nos são confiadas, com idades 
entre os cinco e os doze anos, ou seja, em idade escolar. 
 
Procura-se proporcionar um ambiente familiar e de conforto onde as crianças possam 
consolidar não só as aprendizagens apreendidas na escola, mas também adquirir novos 
conhecimentos e competências essenciais para o bom sucesso escolar. 
 
As actividades a desenvolver no estabelecimento decorrerão semanalmente e terão por 
objectivo: 
 - Promover e desenvolver a formação integral da criança 
 - Valorizar as capacidades específicas e talentos diversificados 
 - Desenvolver o domínio das expressões (dramática, motora, plástica e musical) 
 - Incentivar as capacidades de criatividade e sociabilidade 
Para prossecução dos objectivos referidos, competirá ao ATL: 

- Garantir o ambiente físico adequado, proporcionando as condições para o 
desenvolvimento das actividades num clima calmo, agradável e acolhedor  

- Proporcionar uma gama de actividades integradas num projecto de animação 
sociocultural em que as crianças tomem parte, tendo por base o maior respeito 
pela pessoa 

- Manter um estreito relacionamento com a família, estabelecimentos de ensino 
e a comunidade, numa perspectiva de parceria, tendo em vista e sempre em 
primeiro lugar, o superior interesse das crianças 

- Promover o sucesso escolar, facultando apoio às crianças nos trabalhos de casa 
As actividades em questão serão devidamente orientadas por uma equipa 
multidisciplinar, constituída por técnicos com formação específica em áreas do 
desenvolvimento infantil e com experiência profissional adequada à realização das 
mesmas com as crianças. Pretende-se que esta equipa proporcione experiências lúdicas, 
de aprendizagem, de desenvolvimento pessoal e académico das crianças. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
2.1. Institucional 
2.1.1. Caracterização do meio 

O ATL do Centro Social da Paróquia de S. Salvador, situa-se na localidade de S. Salvador, 
freguesia de Repeses/S.Salvador, concelho de Viseu, na Rua da Igreja, encontrando-se 
inserido numa zona habitacional, na periferia da cidade. 

O estabelecimento está afastado de zonas industriais poluentes, ruidosas ou insalubres 
e outras que pela sua natureza possam pôr em causa a integridade física ou psíquica das 
crianças, sem prejuízo da necessária facilidade de acesso aos pais. 

 

2.1.2. Caracterização do espaço ATL 
 
O ATL funciona no edifício do Centro de Dia e dispõe dos espaços necessários e 
adequados ao número e à idade das crianças e asseguram as várias funcionalidades da 
resposta social. 
O ATL compreende os seguintes espaços: 
 - Uma sala de trabalho 
 - 2 instalações sanitárias 
 - Uma sala para a prática de actividades lúdicas 
 - Refeitório (comum ao centro de dia) 
 - Cozinha (comum ao centro de dia) 
2.2. Grupo 
2.2.1. Caracterização do grupo de crianças 
O grupo ATL será misto e composto pelo máximo de 30 crianças em simultâneo, de 
idades compreendidas entre os 5 e os 12 anos de idade. 
 
Nestas idades cada criança apresenta as suas próprias características e personalidade, 
que marcam a sua diferença, quer nos seus interesses, quer nas suas necessidades. 
 
Para além do referido, todas necessitam que se trabalhe diariamente alguns domínios, 
nomeadamente, cognitivo, psicomotor e sócio afectivo, com o objectivo de 
proporcionar o seu melhor e harmonioso desenvolvimento, facilitando desta forma a 
sua integração na sociedade. 
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2.2.2.Caracterização da equipa ATL 

O pessoal técnico, que tem as habilitações adequadas, é em número suficiente para 
assegurar as funções necessárias ao bom funcionamento da resposta social. 

Para o eficaz funcionamento da resposta social, a equipa técnica é composta por: 

Pessoal interno: 

- 2 professoras do 1º ciclo 

- 2 auxiliares de acção educativa 

- 1 cozinheira (comum ao centro de dia) 

- 1 auxiliar de apoio (comum ao centro de dia) 

Pessoal externo: 

- 1 professor de educação física 

- 1 professor de inglês 

- 1 professor de Yoga 

- 1 professor de música 

- 1 professor de dança 
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3. OBJECTIVOS 
3.1. Objectivos gerais 

Os objectivos que norteiam a actividade do ATL são os seguintes: 

- Promover o sucesso escolar, colmatando eventuais falhas de aprendizagem 

- Promover a aquisição de informação e conhecimento nas diversas disciplinas que 
constituem o plano curricular dos alunos 

- Desenvolver nos alunos a compreensão de conceitos e relações, para que eles possam 
analisar, interpretar e resolver situações diversificadas 

- Desenvolver nos alunos a capacidade de resolver diferentes tipos de problemas, 
usando raciocínios lógicos 

- Desenvolver a capacidade de comunicação oral e escrita, justificando os seus 
raciocínios e conclusões 

- Desenvolver atitudes positivas face ao estudo e à escola 

- Desenvolver nos alunos autoconfiança, auto-estima, autonomia e sentido de 
responsabilidade perante o seu percurso pessoal e escolar 

- Promover e estimular o gosto pela leitura e pelas artes 

- Fomentar o interesse e o conhecimento pelo meio onde está inserido, compreendendo 
o seu passado, as suas gentes, tradições e costumes 

Sobretudo é essencial que as crianças aprendam a ter um diálogo construtivo entre o desejo e a 
realidade, como alternativa ao individualismo crescente no nosso quotidiano. 

3.2. Objectivos em relação aos Tempos Livres 

No que respeita ao tempo livre disponível pretende-se: 

 - Garantir que as crianças tenham uma resposta complementar à escola e à família 

 - Dar resposta às necessidades da família 

 - Promover o bem-estar, a segurança e os afectos 

 - Promover a comunicação criança/família/ATL 

 - Facilitar a comunicação e a relação com as escolas 
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3.3. Objectivos em relação às actividades 

 No que respeita às actividades, pretende-se: 

- Promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais – tomada de 
decisões, resistência à frustração, individualização…) 

 - Promover a individualização e pertença a um grupo 

 - Promover valores de cidadania (educação cívica) 

 - Valorizar a relação com a comunidade 

 - Sensibilizar para a defesa dos valores humanos e do ambiente 

 

 

4. PLANO DE ACTIVIDADES 
4.1 Plano anual  

O plano anual de actividades no respeito pelos objectivos já descritos 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 actividades lúdico-pedagógicas adequadas às características e 
necessidades de cada criança. 

As actividades propostas têm como objectivo 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 actividades programadas, as crianças usufruirão também, de momentos de 
actividades livres que terão lugar no interior e no exterior do ATL, tendo sempre em 
atenção os ritmos individuais de cada criança, num tempo específico de ócio e lazer. 

No decorrer do ano vão realizar-se actividades consoante o momento e o calendário 
escolar. 
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Assim, em período lectivo, as actividades semanais são: 

- Acompanhamento escolar  

O ATL tem como objectivo o sucesso escolar das suas crianças, dando grande 
importância à elaboração dos trabalhos de casa, esclarecendo dúvidas. 

 Desta forma todos os dias, grande parte da sua actividade quotidiana corresponde ao 
acompanhamento escolar 

- Inglês 

A decorrer às 3ª e 5ª feiras pelas 17.00 horas por uma licenciada em Inglês tendo como 
objectivo o primeiro contacto com a língua e o desenvolvimento pelo gosto na 
aprendizagem de línguas estrangeiras. 

- Actividade física 

- A funcionar às 2ª feiras pelas 17.00 horas com um professor habilitado com formação 
superior, abrangendo a ginástica e jogos desportivos visando promover a actividade 
física e desportiva e promover um espírito de camaradagem 

- Yoga 

- Apresentada por licenciada às 4ª feiras, pelas 17.30horas proporcionado um conjunto 
de exercícios de flexibilidade, força e respiração contribuindo para uma melhor saúde 
física e mental 

- Música 

- Actividade a desenvolver às 6ª feiras, pelas 17.00 horas, por docente habilitada na área 
tendo como objectivo dotar a criança para saber interpretar os diferentes estilos 
musicais e desenvolver o gosto pela expressão musical. 

Em período de férias escolares são proporcionadas actividades variadas, tais como: 

- Actividades motoras, abrangendo ginástica e jogos desportivos e tradicionais 

- Actividades na área da alimentação, prevendo-se realizar sessões informativas sobre 
nutrição e os alimentos, o ciclo do pão, com visita ao moinho de água e ao forno de 
confecção do pão. 
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- Actividades lúdicas, com a realização de pinturas faciais, jogos e brincadeiras e parque 
infantil 

- Visitas a museus (Quartzo, Grão Vasco, Arte Sacra) 

- Visitas a monumentos (Sé, diversas igrejas…) 

- Segurança rodoviária, com ida ao centro de formação de trânsito da PSP 

- Visita aos bombeiros 

- Concepção de materiais para as festas tradicionais, natal, carnaval… 

 

5. AVALIAÇÃO 
 
 
A avaliação corresponde a uma das componentes essenciais de qualquer projecto. Dela 
dependem a coerência e a adequação das estratégias, permitindo o contínuo 
apuramento de êxitos ou de desvios que obriguem ao ajustamento dos objectivos e 
processo de desenvolvimento. 

A avaliação numa perspectiva criterial está presente em todo o processo – antes, 
durante e depois. 

No final do ano lectivo será feita uma avaliação de resultados que nos possibilitará 
analisar o feedback das crianças perante as actividades propostas ao longo do ano. 

No que respeita aos pais e encarregados de educação prevê-se a realização de 
questionários do grau de satisfação dos mesmos 

Em termos internos, a equipa reunir-se-á semanalmente para avaliar o trabalho 
realizado. 

 

  


