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Resumo 

 

O estágio, mais do que uma unidade curricular do Curso Técnico Superior Profissional 

de Acompanhamento de Crianças e Jovens, constitui uma ferramenta fundamental na 

formação pessoal e profissional do futuro técnico. Este curso, pela sua dimensão prática, 

pretende através de atividades induzir o desenvolvimento do indivíduo, por isso o estágio 

assume uma especial importância, já que durante esse período se consegue aplicar e 

adquirir conhecimentos.  

A elaboração deste relatório tem por finalidade relatar os cinco meses de estágio 

realizados na Ludoteca Municipal de Seia.  

O estágio curricular tem uma duração de setecentas e cinquenta horas, com início no dia 

27 de fevereiro e fim no dia 29 de junho de 2018. A sua realização é obrigatória para 

acabar o curso de Técnico Superior Profissional em Acompanhamento de Crianças e 

Jovens.       

Ao longo desses meses foram realizadas diversas atividades lúdico-didáticas, que 

posteriormente irei apresentar e explicar.  

 

Palavras-chave: Acompanhamento de Crianças, Ludoteca, Estágio. 
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Introdução 

 

A elaboração deste relatório de estágio surgiu no âmbito do Curso Técnico Superior 

Profissional de Acompanhamento de Crianças e Jovens, realizado durante dois anos na 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da 

Guarda.  

O estágio curricular decorreu na Ludoteca Municipal de Seia, tendo início no dia 27 de 

fevereiro e término no dia 29 de junho de 2018 com a duração de 750 horas.   

Ao longo deste estágio foram desenvolvidas diversas atividades com base nas expressões: 

dramática, plástica, musical e físico-motora envolvendo todas as crianças presentes na 

Ludoteca, com o objetivo de desenvolver essencialmente as suas competências cognitivas 

e motoras e estimular a criatividade e imaginação.  

É através da atividade lúdica que a criança exercita os seus sentidos, a memória, a 

linguagem e o pensamento, enquanto se desenvolve fisicamente. A ludicidade é uma 

mais-valia na construção do seu equilíbrio emocional e afetivo, permitindo à criança, 

aprender, conhecer-se a si própria e a relacionar-se com os outros. Podemos dizer que 

facilita, de uma maneira geral, o processo ensino/aprendizagem dirigido à aquisição de 

competências e conhecimentos. Todas as crianças crescem, brincam e aprendem, por isso, 

um espaço lúdico é algo indispensável. Uma Ludoteca, será um espaço organizado em 

função da criança, que pretende conciliar o tempo de brincar com o ensino, através do 

desenvolvimento de diversas atividades lúdico-pedagógicas. No seu contexto procura 

incentivar-se a comunicação, a socialização, a criatividade e a capacidade de improviso 

das crianças, através da realização de um vasto conjunto de atividades criativas que 

abrangem diversas áreas. Pelo seu intermédio a criança entra num mundo de aventura, 

fantasia, magia e mistério, onde se pode expressar livremente, jogar e comunicar, em 

pequenos ou grandes grupos.  

A metodologia utilizada para a realização deste relatório foi a pesquisa de 

documentos na internet sobre as temáticas, trabalhos realizados ao longo dos dois 

anos de curso e documentos fornecidos pela supervisora Eulália Clara.  
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O seguinte relatório está organizado primeiramente com uma breve parte teórica e 

de seguida, o cronograma e todas as atividades descritas. No primeiro capítulo será 

abordada a caracterização do meio envolvente e da instituição, no segundo capítulo 

os termos tratados serão a criança, os seus estádios e os seus direitos, o papel do 

Técnico de Acompanhamento de Crianças e Jovens e as Ludotecas, por fim, o 

terceiro e último capítulo descreve o estágio e as atividades realizadas. 

Em seguimento de todo o relatório de estágio, apresento em anexo diversas fotografias 

das atividades realizadas. 
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I Capítulo 
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1.1 Caracterização do Meio Envolvente 

 

1.1.1 Caracterização do concelho de Seia 

 

O concelho de Seia (Figura 1), pertencente ao distrito da Guarda, situa-se na província da 

Beira Alta, região do Centro e sub-região da Serra da Estrela. 

Atualmente, o concelho possui 29 freguesias1 e cerca de 115 povoações, é constituído por 

aproximadamente 5 300 habitantes (Wikipédia, https://pt.wikipedia.org/wiki/Seia 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Santa Marinha, São Martinho, Pinhanços, São Romão, Alvoco da Serra, Loriga, Santa Eulália, Folhadosa, 

Sabugueiro, Travancinha, Sandomil, Lapa dos Dinheiros, Paranhos da Beira, Santiago, Carragosela, 

Tourais, Santa Comba, Torroselo, Vila Cova á Coelheira, Várzea de Meruge, Vide, Sazes da Beira, 

Sameice, Cabeça, Lages, Girabolhos, Valezim e Vila Verde. 

Figura  1- Área geográfica do Concelho de Seia 

Fonte:geo.pt - http://www.geopt.org/index.php?option=com_jfusion&Itemid=53&jfile=viewtopic.php&p=76607 consultado em 11-04-2018 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Seia
http://www.geopt.org/index.php?option=com_jfusion&Itemid=53&jfile=viewtopic.php&p=76607
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1.1.2 Turismo em Seia 

 

Seia tem diversas alternativas culturais, tais como, dois postos de turismo, localizados em 

Seia e em Loriga, o Museu do Brinquedo, o Museu Natural da Eletricidade e o Museu do 

Pão, quatro praias fluviais localizadas em Sandomil, Loriga, Vila Cova à Coelheira e na 

Lapa dos Dinheiros, e, o Centro de Interpretação da Serra da Estrela. 

 

1.1.2.1 Museu do Brinquedo 

 

O Museu do Brinquedo de Seia apresenta uma coletânea de cerca de 8000 brinquedos de 

Portugal e do mundo, do passado ao presente e assim, serve como uma lembrança da 

infância e de como crescem como indivíduos e comunidades transformando-os na 

sociedade atual. Nasceu com o objetivo de popularizar o seu conhecimento entre o grande 

público e muito especialmente entre as jovens gerações, relembrando a todos aqueles que 

o visitam, que os brinquedos, além de serem fonte de alegria são, também, um elemento 

valioso para o pleno desenvolvimento da criança. 

 

1.1.2.2 Museu Natural da Eletricidade 

 

O Município de Seia inaugurou a 11 de abril de 2011 o Museu Natural da Eletricidade, 

espaço museológico que nasce a partir da centenária Central da Senhora do Desterro, e 

que pretende divulgar o património tecnológico, natural, social e cultural que lhe está 

associado. Localizado na Senhora do Desterro, o Museu Natural da Eletricidade 

transporta-nos até 1907, ano em que se iniciou a construção do primeiro, dos quatro 

existentes sobre o rio Alva, aproveitamento hídrico (Central da Senhora do Desterro) a 

ser instalado pela Empresa Hidroelétrica da Serra da Estrela (EHSE), hoje EDP.  
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1.1.2.3 Museu do Pão 

 

O Museu do Pão, sediado em Seia na Quinta Fonte do Marrão, é um museu privado que 

pretende recolher, preservar e exibir os objetos e o património do pão português nas suas 

vertentes: etnográfica, política, social, histórica, religiosa e artística. O projeto do Museu 

do Pão remonta a 1996, surgindo na sequência de sinergias criadas entre historiadores, 

empresários e docentes.  

O espaço do Museu resultou da reconstrução e ampliação de um edifício pré-existente, e 

nos longos trabalhos da mesma utilizaram-se materiais típicos da região, como a madeira 

e a pedra, de molde a integrar plenamente o imóvel na paisagem serrana envolvente. O 

resultado foi um complexo museológico com mais de 3.500 m2 de área coberta, 

constituindo-se assim este Museu do Pão como um dos maiores. 

 

1.1.2.4 Centro de Interpretação da Serra da Estrela 

 

Situado na quinta do Carvalhal, no centro da cidade de Seia, o Centro de Interpretação da 

Serra da Estrela (CISE) apresenta um conjunto de equipamentos didáticos e científicos 

numa área ambiental com cerca de três hectares. Focalizado na descoberta da serra da 

Estrela, o CISE exibe uma exposição permanente e interativa, onde é possível viajar por 

toda a serra da Estrela. 

A própria quinta do Carvalhal, com a sua biodiversidade e percurso pedagógico ambiental 

convidam a momentos de lazer, por entre azevinhos, medronheiros, carvalhos e cedros. 

A área científica é composta por um centro documental, uma sala de Sistema de 

Informação Geográfica, laboratórios de geologia, arqueologia, fauna e flora, fotografia e 

um banco de sementes, que complementam a estrutura, potenciando o desenvolvimento 

de programas científicos e de educação ambiental. 
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1.2 Caracterização da instituição 

Ludoteca Municipal de Seia2 

 

1.2.1. Enquadramento histórico do edifício 

O edifico da Ludoteca Municipal de Seia está situado na Rua António Melo Sena Mota 

Veiga, não tendo sido construído inicialmente para albergar este serviço, mas sim, para 

ser uma residência dos juízes ou magistrados que eram colocados nesta comarca. A 

Ludoteca Municipal encontra-se neste edifico desde o dia 20 do mês de dezembro de 

2010, após ter sofrido reestruturação e decoração adequada. 

 

1.2.2. Missão 

A Missão da Ludoteca Municipal de Seia é: criar um ambiente propício ao 

desenvolvimento pessoal de cada criança, garantindo-lhe o direito de brincar e de jogar, 

de forma a ser capaz de se situar e expressar num clima de compreensão, respeito e 

aceitação de cada um. Proporcionar uma diversificada gama de atividades, num clima de 

atividades integradas num projeto de animação em que as crianças/jovens possam 

escolher e participar livremente, considerando as características dos grupos e tendo como 

base o maior respeito pela pessoa. 

 

1.2.3. Competências/ Objetivos 

❖ Fazer reconhecer o papel pedagógico, educativo e sócio – cultural que a atividade 

lúdica desempenha na vida de cada indivíduo e de cada grupo. 

❖ Favorecer a interligação família/escola/comunidade/atelier, em ordem a uma 

valorização, aproveitamento e rentabilização de todos os recursos do meio. 

❖ Promover o desenvolvimento harmonioso, integral das crianças/jovens através de 

atividades lúdico-educativas. 

❖ Promover o intercâmbio e a interdisciplinaridade com escolas/jardins-de-infância 

e a comunidade. 

❖ Proporcionar meios para fazer compreender à comunidade envolvente a 

importância que o brincar tem no desenvolvimento do ser humano. 

                                                 
2 Fonte: http://www.cm-seia.pt/consultas-online/regulamentos-taxas/category/122-ludoteca  

http://www.cm-seia.pt/consultas-online/regulamentos-taxas/category/122-ludoteca


  

 8 

❖ Evidenciar as relações entre a atividade lúdica e as atividades desenvolvidas no 

âmbito do ensino, educação, saúde e vida cultural. 

 

1.2.4. Valores 

A Ludoteca Municipal de Seia pauta-se por outra cultura organizacional suportada por 

um conjunto de valores partilhados por todos os trabalhadores da autarquia: 

1) Ética; 

2) Segurança; 

3) Profissionalismo e Responsabilidade; 

4) Qualidade; 

5) Cooperação Mútua; 

6) Inovação e Criatividade. 

 

1.2.5 Objetivos 

São objetivos da Ludoteca Municipal:  

❖ Garantir a todas as crianças o direito de brincar e de jogar;  

❖ Fazer reconhecer o papel pedagógico, educativo e sociocultural que a atividade 

lúdica desempenha na vida de cada indivíduo e de cada grupo; 

❖ Permitir a cada criança, através de participação na vida em grupo, a oportunidade 

da sua inserção na sociedade; 

❖ Criar um ambiente propício ao desenvolvimento pessoal de cada criança, por 

forma a ser capaz de se situar e expressar num clima de compreensão, respeito e 

aceitação de cada um;  

❖ Favorecer a interligação família/escola/comunidade/atelier, em ordem a uma 

valorização, aproveitamento e rentabilização de todos os recursos do meio;  

❖ Incentivar à participação cada vez mais ativa e empenhada de todos os 

intervenientes (sócios, pais/encarregados de educação, professores/educadores, 

autarcas, associações);  

❖ Promover o desenvolvimento harmonioso, integral das crianças/jovens através de 

atividades lúdico-educativas; 

❖ Estimular a Comunicação da criança/jovem com o adulto;  
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❖ Favorecer o jogo em grupo, a amizade e o respeito pelos outros;  

❖ Proporcionar a multidisciplinaridade do lúdico;  

❖ Ajudar na construção/formação da personalidade, através de vivências lúdico-

pedagógicas;  

❖ Promover o intercâmbio e a interdisciplinaridade com as Escolas/Jardins-de-

infância e a comunidade; 

❖ Proporcionar meios para fazer compreender à comunidade envolvente a 

importância que o brincar tem no desenvolvimento do ser humano; 

❖ Promover a interdisciplinaridade e as abordagens globalizantes dos problemas 

relacionados com o desenvolvimento das crianças; 

❖ Evidenciar as relações entre a atividade lúdica e as atividades desenvolvidas no 

âmbito do ensino, educação, saúde e vida cultural.    

Para a produção dos objetivos referidos anteriormente, compete à Ludoteca Municipal: 

❖ Garantir o ambiente físico adequado, proporcionando as condições para o 

desenvolvimento das atividades, num clima calmo, agradável e acolhedor;  

❖ Proporcionar uma vasta gama de atividades integradas num projeto de animação 

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, as instituições de ensino e a 

comunidade, numa perspetiva de parceria 
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1.2.6. Descrição e funcionalidade dos espaços 

Piso 0 

Entrada- Entrada da Ludoteca (Figura 2); 

Exterior- Local onde as crianças podem brincar livremente (Figura 3, 4 e 5); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2- Ludoteca 

Fonte: Própria 

Figura 3- Exterior da Ludoteca 1 

Fonte: Própria 

Figura 4- Exterior da Ludoteca 2 

Fonte: Própria 

Figura 5- Exterior da Ludoteca 3 

Fonte: Própria 
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Zona de Acolhimento -  Receção das 

crianças/jovens, registo de entradas (manual) e 

área de cabides (Figura 6); 

Corredor (Figura 7) 

Sala de Jogar e Brincar – Brincar é prioridade, 

é instintivo, voluntário e espontâneo, é natural e 

exploratório em grupo ou individualmente (Figura 8); 

Sala de Expressão Plástica -  Partir à 

descoberta. Transformando, criando e 

comunicando, desenvolvendo o sentido 

estético, a criatividade, através de uma diversidade de materiais, cores, formas e texturas; 

a plástica é tudo aquilo que se pode transformar, é a maleabilidade suscetível de ser 

modelado (Figura 9); 

Ilha da culinária – Aprender a confecionar gostosas e saudáveis receitas, assim como 

preparar e criar sobremesas deliciosas (Figura 10). 

 

  

Figura 6- Zona de acolhimento 

Fonte: Própria 

Figura 7- Corredor 

Fonte: Própria 

Figura 8- Sala de jogar e brincar 

Fonte: Própria 

Figura 9- Sala de expressão plástica 

Fonte: Própria 

Figura 10- Ilha da culinária  

Fonte: Própria 
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Piso -1 

Auditorium – Encontramos um espaço amplo e 

polivalente, com equipamento de som e luz, onde 

podemos realizar um conjunto de atividades 

diversificadas, nomeadamente nas Áreas da Expressão 

Musical e Dramática. Expressão, significa essencialmente 

comunicação. O jogo dramático faz-nos viajar pelo 

mundo da criatividade, da emoção, do sentimento e das 

sensações (Figura 11); 

 

Piso 1 

Sala da lua -  Esta é uma sala onde as crianças se podem 

mascarar e brincar com bonecas (Figura 13); 

CyberLudo/ Jogos Multimédia – Mundo dos jogos multimédia 

(Figura 14). 

Leituras e Música - Aqui os sons e a música envolvem-nos, mas 

não podemos vê-los com os olhos, são invisíveis e também não 

os podemos tocar com as mãos, porque são imateriais, 

percebemo-los através do ouvido e influenciam as nossas 

emoções, tudo isto converte o som e a música em algo mágico, 

magia que também podemos encontrar quando abrimos e desfolhamos as páginas de um 

livro (Figura 15).  

 

  

Figura 11- Auditorium 

Fonte: Própria 

Figura 12- 1º andar 

Fonte: Própria 

Figura 13- Sala da lua 

Fonte: Própria 

Figura 14- CyberLudo 

Fonte: Própria 

Figura 15- Sala da música 

Fonte: Própria 
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1.2.7. Uso/ Forma/ Regras 

Horário 

❖ A Ludoteca Municipal funciona de Terça-feira a Sábado, das 9h às 12h30m no 

período da manhã e das 14h às 17h30m no período da tarde; 

❖ Nas interrupções das atividades letivas da Páscoa, do Natal e do Verão, funciona 

de Segunda a Sexta-feira, com o horário referido no ponto anterior, encerrando 

Sábado e Domingo. 

Lotação e Acessibilidade 

❖ A lotação máxima da Ludoteca Municipal é de 50 utilizadores; 

❖ A utilização do espaço e respetivo equipamento da Ludoteca Municipal destina-

se à população infantojuvenil (4 aos 16 anos), residente e não residente no 

concelho. As crianças até aos 4 anos têm de estar acompanhadas por um adulto 

responsável, externo ao serviço da Ludoteca Municipal; 

❖ A admissão como utilizador faz-se mediante o preenchimento de uma ficha de 

inscrição, apresentação do Cartão Único/Assento de Nascimento ou outro 

documento oficial; 

❖ A inscrição de utilizador implica, obrigatoriamente, a assinatura por parte dos pais 

ou encarregados de educação; 

❖ Os utilizadores da Ludoteca apenas podem usufruir da mesma por um tempo 

máximo diário de três horas e meia; 

❖ O cartão de utilizador da Ludoteca Municipal, tem o custo anual estabelecido no 

Regulamento de Taxas e Preços do Município de Seia, que tem de ser pago no ato 

da inscrição. A renovação tem de ser efetuada durante o mês de Janeiro; 

❖ O valor do bilhete de entrada para não sócios e para grupos escolares/ATL’s 

(Atividades e Tempos Livres) está estabelecido no Regulamento de Taxas do 

Município de Seia; 

❖ A entrada é gratuita para as escolas do 1º CEB e Jardins-de-Infância do concelho 

de Seia. 

Direitos 

O utilizador tem direito: 

❖ A circular livremente por todo o espaço público da Ludoteca; 
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❖ A utilizar todo o equipamento de livre acesso colocado à sua disposição; 

❖ A brincar e jogar livremente; 

❖ A ver salvaguardada a sua segurança e respeitada a sua individualidade e 

integridade física; 

❖ Ao acesso a todas as atividades desenvolvidas (oficinas pedagógicas, ateliers, 

entre outros). 

Deveres 

O utilizador tem como deveres: 

❖ Cumprir as normas estabelecidas no presente julgamento; 

❖ Mantem em bom estado de conservação os jogos e brinquedos que lhe forem 

facultados, bem como fazer bom uso das instalações e dos equipamentos; 

❖ Acatar as indicações que lhe forem transmitidas pelo funcionário de serviço; 

❖ Comunicar imediatamente a perda ou extravio do cartão de utilizador, a fim de 

evitar eventuais utilizações por terceiros. 

Outros utentes 

❖ Só será autorizado o acesso a outros que não possuam o cartão de utilizador, 

mediante o pagamento do valor do bilhete de entrada para não-sócio e ficando 

obrigados ao estrito cumprimento do regulamento em vigor; 

❖ O acesso à Ludoteca de visitas de grupos escolares/ATL’s deverá ser feito 

mediante marcação prévia. 

1.2.8 Brincar/Jogar 

Disposições gerais 

❖ O acesso aos jogos e aos brinquedos da Ludoteca é livre aos seus utilizadores; 

❖ O acesso aos jogos das consolas é condicionado, já que os utilizadores apenas têm 

acesso às capas dos jogos, sendo o original exclusivamente manuseado pelo 

funcionário da Ludoteca; 

❖ De forma a manter os jogos e os brinquedos em perfeita organização, estes, depois 

de utilizados devem ser entregues ao funcionário responsável; 

❖ É proibido danificar os jogos ou brinquedos; 

❖ É proibido comer e beber, exceto nos locais destinados para o efeito. 
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1.2.9 Serviços – Prestados 

❖ Os utilizadores da Ludoteca poderão usufruir de um serviço de informação quanto 

aos jogos/brinquedos mais apropriados à sua idade; 

❖ A Ludoteca procurará estabelecer parcerias com instituições locais de modo a 

promover a utilização dos seus recursos por parte dos agentes culturais, sociais e 

económicos da região; 

❖ As atividades desenvolvidas na Ludoteca terão sempre em vista os objetivos que 

esta pretende alcançar e de acordo com o estabelecido no Artigo 31º da Convenção 

sobre os Direitos da Criança; 

❖ Qualquer cedência do espaço ou equipamento da Ludoteca passará sempre pela 

necessária autorização do Presidente da Câmara Municipal ou do Vereador da 

respetiva área, e terá de se enquadrar quer os objetivos geria, quer na 

calendarização de atividades da própria Ludoteca. 

 

1.2.10 Contacto 

Tel: 238 310 237 (Gabinete de Apoio à Vereação) 

 

1.2.11 Responsável do Serviço 

Maria Eulália Anacleto Silva Clara. 

 

A educação para o progresso coletivo é sempre presenciada na Ludoteca, partilham-se 

valores, respeitam-se e compreendem-se os outros, existe um sentido de responsabilidade, 

cooperação e interajuda. A Ludoteca Municipal de Seia pretende, proporcionar momentos 

recreativos e de lazer, que contribuam para o desenvolvimento das competências 

cognitivas e sócia afetivas das crianças. 
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2. 1 A criança 

 

Por trabalhar com crianças dos 4 aos 16 anos, de seguida irei apresentar os estádios 

segundo Piaget e os direitos das crianças. 

 

2.1.1 Estádios segundo Piaget  

  

Piaget, 1956, dividiu o desenvolvimento cognitivo em quatro estádios, 

caracterizados por níveis de adaptação qualitativamente distintos que são possíveis 

devido ao progressivo surgimento de novos esquemas, construídos a partir das 

experiências do sujeito em estádios anteriores.  

  

2.1.1.1 Estádio sensório-motor  

O presente estádio começa nos 0 e vai até aos 2 anos, é o estádio onde a inteligência 

se adequa ao meio através de esquemas sensórios-motores, é considerado o estádio 

da inteligência prática. Inicialmente o bebé tem várias vezes as mesmas ações, mas 

ao longo do tempo o comportamento torna-se menos repetitivo e adapta o seu 

comportamento de forma intencional mediante as situações específicas.  

  

2.1.1.2 Estádio pré-operatório  

O estádio pré-operatório ocorre dos 2 aos 7 anos, e surge na criança uma capacidade 

de substituir um acontecimento ou objeto por uma representação devido à função 

simbólica. A criança já distingue um símbolo, uma palavra e uma imagem e não 

depende só das próprias sensações. Este estádio também é conhecido como o estádio 

da inteligência simbólica dividindo-se em duas etapas como o pensamento pré-

conceptual onde o pensamento é controlado pela imaginação, e no pensamento 

intuitivo onde tudo se centra na perceção e não na imaginação. Aqui, a criança 

também é egocêntrica e não se consegue pôr no lugar do “outro”, onde tudo deve 

ter uma explicação.  
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2.1.1.3 Estádio das operações concretas  

Este estádio vai dos 7 aos 12 anos. Segundo Piaget, 1956, é no presente estádio que 

se reorganiza verdadeiramente o pensamento, a partir dos sete anos as crianças 

começam a ver o mundo com mais realismo, ou seja, distinguem o que é real com a 

imaginação. É a partir daqui que as crianças começam a realizar diversas ações mas 

precisa de ter a noção da realidade. A criança começa a ter mais noção do espaço, 

do tempo, da classificação de diversas coisas e de operações numérias. Por fim, a 

criança já interiorizou regras sociais e morais, começa a dar valor ao grupo de pares 

e já se consegue colocar no ponto de vista do  

“outro”. Deixa de haver um monólogo e passa a existir um diálogo interno, o 

pensamento é cada vez mais estruturado devido ao desenvolvimento linguístico.  

  

2.1.1.4 Estádio das operações formais  

O último estágio vai dos 11/12 até aos 15/16 anos, a transição para o estádio das operações 

formais é evidente devido às notáveis diferenças que vão surgindo nas características do 

pensamento. É neste estádio que a criança desenvolve a própria identidade, podendo 

ocorrer problemas existenciais e dúvidas entre o certo e o errado, assim, manifesta todas 

as suas ideias e interesses e defende os seus valores e o que acredita. A adolescência é 

caracterizada por aspetos de egocentrismo cognitivo porque o adolescente tem a 

capacidade de resolver os problemas que surgem perto de si.3   

 

 

  

                                                 
3 Fonte: http://www.psicologiafree.com/areas-da-psicologia/psicologia_clinica/piaget-estadios-de-desenvolvimento/ 

http://www.psicologiafree.com/areas-da-psicologia/psicologia_clinica/piaget-estadios-de-desenvolvimento/
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2.2 Direitos da criança 

 

A Declaração dos Direitos da Criança foi proclamada a 20 de novembro de 1959 

pela Resolução da Assembleia Geral. 4 

Tem como base e fundamento os direitos a liberdade, estudos, brincar e convívio 

social das crianças que devem ser respeitadas e preconizadas em dez princípios.  

  

Princípio I - Direito à igualdade, sem distinção de raça religião ou nacionalidade;  

 A criança desfrutará de todos os direitos enunciados nesta Declaração. Estes 

direitos serão outorgados a todas as crianças, sem qualquer exceção, distinção ou 

discriminação por motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas 

ou de outra natureza, nacionalidade ou origem social, posição económica, 

nascimento ou outra condição, seja inerente à própria criança ou à sua família.  

  

Princípio II - Direito a especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental 

e social;  

A criança gozará de proteção especial e disporá de oportunidade e serviços, 

a serem estabelecidos em lei por outros meios, de modo que possa desenvolver-se 

física, mental, moral, espiritual e socialmente de forma saudável e normal, assim 

como em condições de liberdade e dignidade. Ao promulgar leis com este fim, a 

consideração fundamental a que se atenderá será o interesse superior da criança.  

  

Princípio III - Direito a um nome e a uma nacionalidade;  

  A criança tem direito, desde o seu nascimento, a um nome e a uma nacionalidade.  

  

                                                 
4 Fonte: https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/.../declaracao_universal_direitos_crianca.pdf 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/.../declaracao_universal_direitos_crianca.pdf
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Princípio IV - Direito à alimentação, moradia e assistência médica adequada para 

a criança e a mãe;  

 A criança deve gozar dos benefícios da previdência social. Terá direito a crescer e 

desenvolver-se em boa saúde; para essa finalidade deverão ser proporcionados, 

tanto a ela, quanto à sua mãe, cuidados especiais, incluindo-se a alimentação pré 

e pós-natal. A criança terá direito a desfrutar de alimentação, moradia, lazer e 

serviços médicos adequados.  

  

Princípio V - Direito à educação e a cuidados especiais para a criança física ou 

mentalmente deficiente;  

 A criança física ou mentalmente deficiente ou aquela que sofre de algum 

impedimento social deve receber o tratamento, a educação e os cuidados especiais 

que requeira o seu caso particular.  

  

Princípio VI - Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade;  

 A criança necessita de amor e compreensão, para o desenvolvimento pleno e 

harmonioso de sua personalidade; sempre que possível, deverá crescer com o 

amparo e sob a responsabilidade de seus pais, mas, em qualquer caso, em um 

ambiente de afeto e segurança moral e material; salvo circunstâncias excecionais, 

não se deverá separar a criança de tenra idade de sua mãe. A sociedade e as 

autoridades públicas terão a obrigação de cuidar especialmente do menor 

abandonado ou daqueles que careçam de meios adequados de subsistência. Convém 

que se concedam subsídios governamentais, ou de outra espécie, para a 

manutenção dos filhos de famílias numerosas.  

  

Princípio VII - Direito á educação gratuita e ao lazer infantil;  

 A criança tem direito a receber educação escolar, a qual será gratuita e 

obrigatória, ao menos nas etapas elementares. Dar-se-á à criança uma educação 

que favoreça sua cultura geral e lhe permita - em condições de igualdade de 
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oportunidades - desenvolver suas aptidões e sua individualidade, seu senso de 

responsabilidade social e moral. Chegando a ser um membro útil à sociedade. O 

interesse superior da criança deverá ser o interesse diretor daqueles que têm a 

responsabilidade por sua educação e orientação; tal responsabilidade incumbe, em 

primeira instância, a seus pais. A criança deve desfrutar plenamente de jogos e 

brincadeiras os quais deverão estar dirigidos para educação; a sociedade e as 

autoridades públicas se esforçarão para promover o exercício deste direito.  

  

Princípio VIII - Direito a ser socorrido em primeiro lugar, em caso de catástrofes;  

 A criança deve - em todas as circunstâncias - figurar entre os primeiros a receber 

proteção e auxílio.  

  

Princípio IX - Direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho;  

 A criança deve ser protegida contra toda forma de abandono, crueldade e 

exploração. Não será objeto de nenhum tipo de tráfico. Não se deverá permitir que 

a criança trabalhe antes de uma idade mínima adequada; em caso algum será 

permitido que a criança se dedique, ou a ela se imponha, qualquer ocupação ou 

emprego que possa prejudicar sua saúde ou sua educação, ou impedir seu 

desenvolvimento físico, mental ou moral.  

  

Princípio X - Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, 

amizade e justiça entre os povos.  

 A criança deve ser protegida contra as práticas que possam fomentar a 

discriminação racial, religiosa, ou de qualquer outra índole. Deve ser educada 

dentro de um espírito de compreensão, tolerância, amizade entre os povos, paz e 

fraternidade universais e com plena consciência de que deve consagrar suas 

energias e aptidões ao serviço de seus semelhantes.  
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2.3 Educação 

 

A Educação abrange os processos de ensinar e aprender. É um fenómeno observado 

em qualquer sociedade e nos grupos constitutivos destas, responsável pela sua 

manutenção e perpetuação a partir da transposição, às gerações que se seguem, dos 

modos culturais de ser, estar e agir necessários à convivência e ao ajustamento de 

um membro no seu grupo ou sociedade.   

Enquanto processo de sociabilização, a educação é exercida nos diversos espaços de 

convívio social, seja para a adequação do indivíduo à sociedade, do indivíduo ao 

grupo ou dos grupos à sociedade.   

De seguida irei abordar os quatro pilares da educação e os seus três tipos:  

  

2.3.1 Quatro pilares da educação 5 

  

➢ Aprender a conhecer;  

➢ Aprender a fazer;  

➢ Aprender a viver juntos;  

➢ Aprender a ser.  

  

2.3.2 Educação formal  

  

É o Sistema Educativo institucionalizado, cronologicamente graduado e 

hierarquicamente estruturado, que se estende da escola primária à universidade. 

Toda a atividade organizada e sistemática, realizada fora do quadro formal da 

educação, para promover determinados tipos de aprendizagem a grupos específicos 

de uma população, sejam adultos ou crianças e jovens. 6  

                                                 
5 Fonte: https://www.clipescola.com/4-pilares-da-educacao/  
6 Bruno, A. (2014). Medi@ções . Educação formal, não formal e informal: da triologia aos cruzamentos, dos hibridismos a outros 

contributos , pp. 13-15. 

 

https://www.clipescola.com/4-pilares-da-educacao/
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A educação formal é institucional. Concebe-se como princípio da educação 

estruturada (…) organizada (…) é a educação que se ministra nas escolas, 

entendendoras como instituições onde se obtêm título oficiais, trais como diplomas 

credenciados.  

(Lopes et al, 2010, p 85)  

2.3.3 Educação informal  

  

É o processo ao longo da vida pelo qual as pessoas acumulam e adquirem atitudes, 

habilidades, conhecimentos e comportamentos através das experiências diárias e da 

sua relação através do meio ambiente (Família, amigos…).  

A educação informal é a que se produz mediante processos indiferenciados 

ou não específicos (…). tem lugar quando instituições, que por si só não são 

educativas (…) produzem indiretamente resultados educativos. À educação 

informal falta a intencionalidade       

(Trilha, 2004 citado por Lopes et al, 2010, p. 86)    

  

2.3.4 Educação não formal  

  

A educação não formal é aquela que ocorre fora do sistema formal de ensino, apesar 

de o completar. É um processo ordenado apesar da avaliação não ser realizada 

formalmente. Tem como objetivo reaver de forma efetiva, valores básicos para a 

formação de cidadãos, apreensão social, profissionalização, reforço escolar e 

dimensão sociocultural. É também toda a atividade sistemática e organizada, 

realizada fora do quadro do sistema formal da educação, com o objetivo de 

promover diversos tipos de aprendizagens a grupos específicos da população como 

adultos, jovens e crianças.  
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Segundo Gohn (2008), esta modalidade aborda processos educativos que acontecem 

fora da escola, em organizações sociais, movimentos não-governamentais e outras 

entidades filantrópicas atuantes na área social. 7 

  

                                                 
7 Gohn, M. d. (2006). Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas colegiadas nas escolas. Em Educação não-

formal, participação da sociedade civil e estruturas colegiadas nas escolas. 



  

 25 

2.4 Técnico de Acompanhamento de Crianças e Jovens 

 

De seguida irá ser apresentado o perfil, as funções, as competências e as atividades 

principais de um (aluno) Técnico de Acompanhamento de Crianças e Jovens8.  

  

2.4.1 Perfil  

  

O Técnico de Acompanhamento de Crianças e Jovens é o profissional que, de forma 

autónoma ou integrado numa equipa, apoia, orienta e supervisiona crianças e jovens 

em idade escolar, assente em princípios deontológicos e conducente à valorização 

da formação humana, à promoção da educação pessoal e social e à aquisição e 

desenvolvimento de competências.   

  

2.4.2 Funções  

  

A nível das funções de um Técnico de Acompanhamento de Crianças e Jovens, este 

deverá ser capaz de percorrer todas as seguintes etapas:  

❖ Identificar um problema e fazer o seu diagnóstico;  

❖ Definir os objetivos a alcançar e estratégias;  

❖ Planear e organizar projetos e atividades;  

❖ Intervir;  

❖ Avaliar;  

❖ Elaborar relatórios.  

  

2.4.3 Competências  

  

O perfil do Técnico de Acompanhamento de Crianças e Jovens deverá ser trabalhado 

ao longo da sua formação e experiência profissional, sendo que as diferentes 

                                                 
8
Fonte:  file:///C:/Users/vilma/Downloads/761361_Cuidadora-de-Crianas-e-Jovens_Perfil(1).pdf  

file:///C:/Users/vilma/Downloads/761361_Cuidadora-de-Crianas-e-Jovens_Perfil(1).pdf
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características e competências deverão ser adaptadas a cada realidade específica de 

intervenção, no entanto deverá ter diversas competências tais como:  

❖ Convicção e confiança;  

❖ Habilidade para motivar;  

❖ Capacidade de comunicação;  

❖ Capacidade empática e de adaptação;  

❖ Sentido de humor;  

❖ Tolerância;  

❖ Maturidade emocional;  

❖ Imaginação;  

❖ Criatividade;  

❖ Capacidade de iniciativa.  

  

2.4.4 Atividades principais  

  

❖ Dominar saberes de natureza científica, técnica e prática capacitadores de 

uma ação profissional integrada e participada;  

❖ Cuidar de crianças e jovens em Jardins-de-Infância, Escolas, Centros de 

Atendimento e Ocupação de tempos Livres e outras instituições;  

❖ Acompanhar as crianças e os jovens no seu desenvolvimento psicomotor e 

afetivo;  

❖ Ajudar à aquisição da linguagem, de hábitos de higiene e segurança e das 

regras básicas da vida em sociedade;  

❖ Programar, desenhar e realizar atividades de intervenção educativa e de 

intervenção social junto do público-alvo nos diversos contextos;  

❖ Ajudar a estimular a criatividade das crianças e jovens e a favorecer a 

aquisição da autonomia e socialização;  

❖ Colaborar com o desenvolvimento da relação com as famílias dos 

educandos, favorecendo um clima de confiança, diálogo e apoio mútuo;  

❖ Ajudar a integração das crianças e jovens com necessidades educativas 

especiais, colaborando na programação, no desenvolvimento e no 

acompanhamento das suas atividades quotidianas e de tempos livres;  
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❖ Avaliar o processo de intervenção e os resultados obtidos gerindo 

documentação e transmitindo informação;  

❖ Dinamizar as equipas nos seus diferentes projetos.  

 

2.5 As ludotecas e o seu papel socioeducativo 

 

As Ludotecas são espaços que surgiram em maior número após 1960, com o objetivo de 

dar resposta às necessidades lúdicas das crianças, compreendendo a ocupação do tempo 

livre através das atividades que proporcionam o desenvolvimento integral. 

Estes locais constituem espaços nos quais as crianças poderem brincar e jogar através de 

diferentes dinâmicas e expressões e têm como objetivos gerais associados ao ser papel 

socioeducativo os seguintes pontos: 

❖ Oferecer um espaço atraente onde as crianças se possam divertir;  

❖ Promover aspetos intelectuais, emocionais, físicos, emocionais, sociais e 

criativos; 

❖ Proporcionar o lugar ideal para colocar valores em prática; 

❖ Atuar como um recurso complementar para a escola; 

❖ Responder à necessidade de ocupar produtivamente o tempo livre das crianças. 

 

2.6 Tipos de ludotecas 9 

 

De seguida, serão apresentados vários tipos de ludotecas e as suas finalidades. 

 

2.6.1 Ludoteca hospitalar 

Proporcionar um espaço e ambiente específico que, através de um programa de atividades 

dinâmico e lúdico-educativo, favorece à criança, e à sua família, a oportunidade de 

expressar de forma simbólica o seu sofrimento e ao mesmo tempo o seu apego à vida, a 

sua alegria de brincar, desenhar, ler e conviver. 

                                                 
9
Fonte: http://www.peques.com.mx/la_ludoteca_y_sus_tipos.htm  

http://www.peques.com.mx/la_ludoteca_y_sus_tipos.htm
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2.6.2 Ludoteca itinerante 

Esta ludoteca tem os mesmos objetivos das outras, mas diferencia-se no modo de 

funcionamento, pois são veículos adaptados que se deslocam a diferentes localidades. 

2.6.3 Ludoteca escolar 

São implantadas dentro das escolas e procuram suprimir as necessidades materiais para o 

desenvolvimento da aprendizagem. 

 

2.6.4 Ludoteca comunitária 

Encontram-se m bairros problemáticos e servem para desenvolver a cultura através da 

socialização, intercâmbio cultural e têm como objetivo transformar as comunidades. 

 

2.6.5 Ludoteca municipal 

Tem os mesmos objetivos, mas situam-se em edifícios que pertencem aos municípios. Na 

Ludoteca a criança encontra espaços para brincar, crianças da mesma idade e adultos, 

onde pode estar e ser, jogar e interagir, comunicar e expressar-se, descobrir e vivenciar 

novas situações e experiências e criar novos laços de amizade. É um espaço inovador em 

que a atividade lúdica abraça e entrelaça-se com a atividade educativo/pedagógica, 

oferecendo tempo, espaço, recursos humanos e materiais, onde a criança pode escolher e 

desenvolver interesses individuais e de grupo. A Ludoteca é um meio, para atenuar as 

diferenças sócio culturais, através da atividade lúdica a criança não só exercita os 

sentidos, a memória, a linguagem e o pensamento, mas também desenvolve-se 

fisicamente e acima de tudo, é uma mais-valia na construção do seu equilíbrio emocional 

e afetivo, permitindo aprender a relacionar-se com os outros, facilitando o seu processo 

ensino/aprendizagem, adquirindo novas competências, novos conhecimentos, 

aprendendo brincando. 
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3.1 Estágio 

 

3.1.1 Plano de estágio 

 

O estágio curricular decorreu desde o dia 27 de fevereiro a 29 de junho de 2018 na 

Ludoteca Municipal de Seia, e consistiu, no acompanhamento das crianças, 

maioritariamente durante as férias, realizando diversas atividades com base nas quatro 

áreas de expressões (dramática; plástica; musical e físico-motora). 

Ao longo dos cinco meses de atividades desenvolvidas durante o estágio, deu-se especial 

atenção às datas comemorativas e férias, tais como a época da Páscoa e as férias de verão. 

Relativamente ao horário diário é de referir que este consistiu em 7horas diárias, incluindo 

sábados, tendo início pelas 9 horas da manhã até às 17:30horas, com 1:30 hora de almoço, 

e foram ainda realizadas horas extras. 
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3.2 Cronogramas 

 

3.2.1 Fevereiro 

 

No mês de fevereiro, durante os dois dias em que estive presente, estiveram na Ludoteca 

3 crianças. De seguida é apresentado o cronograma deste mês com as atividades 

realizadas (Tabela 1). 

 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 

Início do 

estágio 

27 

Projeto 

laço azul  

28     

 

Tabela 1 - Cronograma de fevereiro 

Fonte: própria 
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3.2.2 Março 

No mês de março, estiveram na Ludoteca 219 crianças. De seguida é apresentado o 

cronograma deste mês com todas as atividades realizadas (Tabela 2). 

 

 

Fonte: própria 

 

  

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

   

Laço azul 

1 

Preparação 

para o 

aniversário 

2 

Aniversário 

3 4 

5 

Laço azul 

6 

Bola do 

Footpáscoa 

7 

Bola do 

Footpáscoa e 

laço azul 

8 

Bola do 

Footpáscoa 

9 

Bola do 

Footpáscoa 

10 11 

12 

Bola do 

Footpáscoa 

13 

Bola do 

Footpáscoa 

14 

Organização 

o dossier das 

receitas 

15 

Bola do 

Footpáscoa 

/São Romão 

16 

Preparação 

para o 

aniversário 

17 18 

Loriga 

19 

Laço azul / 

Sandomil 

20 

Preparação 

para o 

aniversário/ 

Seia 

21 

Preparação 

para o 

aniversário 

22 

Preparação 

para o 

aniversário/ 

Torroselo 

23 

Aniversário 

24 25 

Férias da 

páscoa 

26 

Férias da 

páscoa 

27 

Férias da 

páscoa 

28 

Férias da 

páscoa 

29 

Férias da 

páscoa 

30 

Férias da 

páscoa 

31  

Tabela 2 - Cronograma de março 
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3.2.3 Abril 

No mês de abril, estiveram na Ludoteca 222 crianças. De seguida é apresentado o 

cronograma deste mês com todas as atividades realizadas (Tabela 3). 

 

 

 

 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

2 

Férias da 

páscoa 

3 

Férias da 

páscoa 

4 

Férias da 

páscoa 

5 

Férias da 

páscoa 

6 

Oficina “As 

famílias e a 

autonomia 

das 

crianças” 

7 8 

9 

Preparação 

para o 

parque 

encantado 

10 

Preparação 

para o 

parque 

encantado 

11 

Preparação 

para o 

aniversário 

12 

Relatório de 

estágio 

13 

Aniversário 

14 15 

Loriga 

16 

Preparação 

para o 

parque 

encantado 

17 

Ensaio para 

o 25 de 

abril nas 

escolas 

18 

Abril nas 

escolas 

19 

Abril nas 

escolas 

20 

Preparação 

para o 

parque 

encantado 

21 22 

Abril nas 

escolas 

23 

Abril nas 

escolas 

24 25 

Preparação 

para a FiT 

(Guarda) 

26 

Preparação 

para o 

aniversário 

27 

Aniversário 

28 

FIT 

29 

Loriga 

30       

Tabela 3 - Cronograma de abril 

Fonte: própria 
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3.2.4 Maio 

No mês de maio, estiveram na Ludoteca 331 crianças. De seguida é apresentado o 

cronograma deste mês com todas as atividades realizadas (Tabela 4). 

 

 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

 1 

Preparação 

para o 

parque 

encantado 

2 

Preparação 

para o 

parque 

encantado 

3 

Preparação 

para o 

aniversário 

4 

Aniversário 

5 6 

Loriga 

7 

Preparação 

para o 

parque 

encantado 

8 

Preparação 

para o 

parque 

encantado 

9 

Preparação 

para o 

parque 

encantado 

10 

Preparação 

para a 

semana do 

brincar 

11 

Preparação 

para o 

parque 

encantado 

12 13 

Loriga 

14 

Preparação 

para o 

parque 

encantado 

15 

Receção de 

grupos 

16 

Receção de 

grupos 

17 

Reunião da 

semana do 

brincar 

18 

Aniversário 

19 20 

Loriga 

21 

Preparação 

para a 

semana do 

brincar 

22 

Preparação 

para o 

parque 

encantado 

23 

Relatório de 

estágio 

24 

Motim 

25 

Preparação 

para o 

parque 

encantado 

26 

Festival 

especial 

27 

Semana do 

brincar/ 

Motim 

28 

Receção de 

grupos 

29 

Receção de 

grupos 

30 31    

Tabela 4 - Cronograma de maio 

Fonte: própria 
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3.2.5 Junho 

No mês de junho, estiveram na Ludoteca 455 crianças. De seguida é apresentado o 

cronograma deste mês com todas as atividades realizadas (Tabela 5). 

 

 

 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

  

 

  

Preparação 

para o 

parque 

encantado 

1 

1º encontro 

a criança e 

o brincar 

2 3 

Loriga 

4 

Receção de 

grupos 

5 

Receção de 

grupos 

6 

Receção de 

grupos 

7 

Receção de 

grupos 

8 

Preparação 

para o 

parque 

encantado 

9 10 

Loriga 

11 

Relatório de 

estágio 

12 

Preparação 

para o 

parque 

encantado 

13 

Preparação 

para o 

parque 

encantado 

14 

Relatório 

de estágio 

15 

Preparação 

para o 

parque 

encantado 

16 17 

Loriga 

18 

Experimentar 

fato para o 

parque 

encantado 

19 

Preparação 

para o 

parque 

encantado 

20 

Preparação 

para o 

parque 

encantado 

21 

Centro 

Escolar de 

São Romão 

22 

Preparação 

para o 

parque 

encantado 

23 

Parque 

encantado 

24 

Atividades 

livres 

25 

Atividades 

livres 

26 

Atividades 

livres 

27 

Atividades 

livres 

28 

Atividades 

livres 

29 30  

Tabela 5 - Cronograma de junho 

Fonte: própria 
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3.3 Atividades 

 

Ao longo dos quatro meses de estágio foram realizadas diversas atividades referidas ao 

longo de todos os cronogramas, de seguida serão apresentadas com mais detalhe. 

Por estar numa instituição com atividades planeadas de anos anteriores, apenas fiz parte 

dessas atividades e fiz diversas sugestões. 

Durante o ano letivo, estiram presentes na Ludoteca dois alunos com necessidades 

específicas de formação, o João (19 anos) e a Telma (20 anos), sendo que o João estava 

presente todas as manhãs de quarta-feira e sexta-feira, e a Telma todas as tardes de terça-

feira e quinta-feira. Estavam a realizar um Plano Individual de Trabalho (PIT) que 

consistia na ajuda das tarefas na Ludoteca tais como arrumações, limpezas e preparações 

para os aniversários. 
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3.3.1 Projeto laço azul 

O mês de abril é marcado pelo mês da prevenção dos maus tratos na infância (Anexo 1), 

e este ano, 70 edifícios assinalaram o início da campanha pendurando um laço azul 

durante todo o mês.  

A Campanha Nacional da Prevenção de qualquer forma de violência contra as crianças e 

jovens é uma iniciativa lançada pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e 

Proteção de Crianças e Jovens (CNPDPCJ) a que Seia se associa pelo quinto ano 

consecutivo, tendo em vista a consciencialização da comunidade, para a importância da 

prevenção dos maus-tratos na infância; da família, para o exercício de uma parentalidade 

positiva; e da criança/ jovem, para os seus Direitos. 

Durante vários dias foram realizados os laços azuis (Figura 16).  

Material: arame, plástico azul e tesoura.  

Procedimento:  

1) Com o arame, fazer o laço; 

2) Cortar o plástico em várias tiras; 

3) Cobrir todo o laço com o plástico dando nós. 

Objetivo: Sensibilizar as pessoas para a importância da prevenção dos maus-tratos nas 

crianças. 

Reflexão: Esta atividade demorou algum tempo a fazer e foi um pouco complicada 

porque tinha um material um pouco difícil de trabalhar. 

 

 

  

Figura 16- Laço azul 

Fonte: Própria 
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3.3.2 Bola FootPáscoa 

 

A bola é a mascote do Footpáscoa, um programa de ocupação de tempos livres em 

períodos de interrupções letivas que se realiza no Estádio Municipal, de 26 de março a 6 

de abril, e propõe atividades lúdicas ao ar livre para crianças e jovens dos 6 aos 15 anos, 

com enfoque na aprendizagem e prática de várias modalidades desportivas. 

Tempo de realização: 7 dias; 

Material: esponja, xizato, caneta, cola de contacto, spray verde e azul e pincéis; 

Procedimento: Primeiramente desenhámos 9 pentágonos e 22 hexágonos na esponja e 

cortámos tudo. De seguida, com a cola de contacto, colámos os hexágonos ao pentágonos 

até construirmos a bola, deixando um buraco para uma pessoa poder entrar dentro da bola. 

Depois de construída, pintámos os pentágonos com spray azul e os hexágonos com spray 

verde. Por fim, abrimos os buracos para poderem sair os braços e colocámos uma rede 

com o logotipo da cidade de Seia para a mascote poder ver. (Figura 17) 

Todos estes procedimentos foram realizados com um exemplo da bola do ano anterior. 

Objetivo: Realização da mascote do FootPácoa. 

Reflexão: Esta atividade não foi muito complicada de realizar porque tínhamos o auxilio 

da bola do ano anterior, assim pudemos contar o número de pentágonos e de hexágonos, 

o que tornou o procedimento muito mais fácil. 

 

  

Figura 17- Bola Footpáscoa 

Fonte: Própria 
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3.3.3 Férias da Páscoa 

 

Durante as Férias da Páscoa, entre os dias 26 de março e 6 de abril, a Ludoteca Municipal 

realizou um plano com diversas atividades, que irão ser explicadas de seguida. 

“Os sabores e as cores da Páscoa” na Ilha da Culinária 

Objetivo geral: O objetivo desta atividade é que todas as crianças possam passar pela 

culinária para aprender algo novo, foram feitas sandes, pão e bolachas. 

Sandes 

Material: pão de forma, queijo, fiambre, cenoura, pintarolas e uma forma de coração. 

Procedimento: 

1) Fazer uma sandes à escolha; 

2) Cortar a sandes com a forma de coração; 

3) Com o que sobra da sandes, fazer as orelhas; 

4) Cortar tiras finas e pequenas de cenoura para fazer os bigodes; 

5) Enfeitar a sandes de coelho: com o queijo fazer o focinho, com as pintarolas fazer 

o nariz e os olhos, com o fiambre fazer as orelhas e com a cenoura fazer os 

bigodes. (Figura 18) 

 

    

Figura 18 - Sandes em forma de coelho 

Fonte: Própria 
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Pão em forma de coelho 

 

Ingredientes:    

❖ 500g de farinha de trigo sem fermento; 

❖ 400g de água morna; 

❖ 1 colher de chá de sal integral; 

❖ 10g de fermento de padeiro fresco; 

❖ Açúcar colorido em bisnaga; 

❖ Pintarolas. 

Procedimento: 

1) Num recipiente grande colocar a farinha; 

2) Misturar a água morna com o sal e o fermento, mexer bem até diluir o fermento e 

o sal, em seguida acrescentar ao recipiente da farinha. 

3) Envolver tudo até que a farinha absorva toda a água.; 

4) Cobrir com um pano e deixar levedar 1 a 2 horas; 

5) Pré-aquecer o forno a 200º; 

6) Fazer a forma de um coelho (uma bola com duas orelhas) ou uma bola e colocar 

pintarolas (dentro e fora do pão);  (Figura 19) 

7) Levar ao forno até o pão cozer; 

8) Retirar do forno e no caso do coelho, fazer os olhos, o nariz, a boca e os bigodes 

com o açúcar. (Figura 20) 

Figura 19 - Pão antes de cozer 

Fonte: Própria 

Figura 20 - Pão cozido 

Fonte: Própria 
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Bolachas 

Ingredientes: 

❖ 300g de manteiga sem sal em temperatura ambiente; 

❖ 4 ovos; 

❖ 500g de açúcar; 

❖ 1 colher de fermento em pó; 

❖ 900g de farinha de trigo; 

❖ Pintarolas. 

Procedimento: 

1) Pré aquecer o forno a 190º; 

2) Numa tigela, misturar bem os ovos com a manteiga e o açúcar; 

3) Acrescentar metade da farinha e o fermento e começar a amassar; 

4) Ir acrescentando a farinha e ir amassando até ficar boa; 

5) Fazer bolachas com a mão e adicionar as pintarolas; (Figura 21 e 22) 

6) Colocar as bolachas num tabuleiro e levar ao forno pré-aquecido a 200ºC (Figura 

8). 

 

 

 

 

Reflexão geral: A ilha da culinária é uma atividade que as crianças ao início não têm 

muito interesse mas depois de realizarem dizem que gostaram muito pois é algo que não 

costumam fazer ou nunca fizeram. 

 

Figura 21 - Bolachas a serem feitas 

Fonte: Própria 

Figura 22 - Bolachas enfeitadas 

Fonte: Própria 



  

 42 

Ciência divertida 

A ciência divertida consistia na realização de pega-monstros. 

Material: cola branca, copos, paus de espetada, água e corantes. 

Procedimento: 

1) Colocar um pouco de cola branca no copo; 

2) Juntar água e mexer muito bem com o pau de espetada (Figura 23); 

3) Quando estiver tudo muito bem misturado colocar o corante e mexer muito bem; 

4) Por fim, retirar do copo e brincar (Figura 24). 

Objetivo: Proporcionar às crianças uma atividade diferente. 

Reflexão: Nesta atividade as crianças estiveram todas bastante interessadas e com muita 

vontade de realizar o pega-monstros. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 23 - Realização do pega-monstros 

Fonte: Própria 

Figura 24 - Pega-monstros 

Fonte: Própria 
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Caça ao coelhinho da páscoa na Quinta 

A caça ao coelhinho da páscoa foi realizada no Centro de Interpretação da Serra da Estrela 

(CISE). 

Esta atividade foi realizada com 25 crianças de cada vez, tendo sido realizada uma vez de 

manhã e uma vez á tarde. 

Duração: +/- 20 minutos 

Material: envelopes e caixas. 

Procedimentos: 

❖ As crianças foram divididas em 5 grupos de 5 elementos cada. Cada grupo tinha 

uma cor (verde, azul, vermelho, laranja e amarelo), sendo que cada cor tinha 6 

envelopes que continham uma peça de um puzzle e uma caixa. 

❖ Após percorrem o CISE (Figura 25) para encontrarem todos os envelopes, tinham 

que construir o puzzle (Figura 26) que continha uma mensagem (Figura 27). 

❖ Por fim, cada grupo tinha que encontrar a sua caixa.  

Objetivos: Encontrar todos os envelopes e por fim a caixa com o tesouro. 

Reflexão: A caça ao coelhinho da páscoa na Quinta foi uma das atividades que as crianças 

mais gostaram, correu muito bem. 

  

Figura 25- Caça ao coelhinho 

Fonte: Ludoteca Municipal de Seia in 

https://www.facebook.com/ludoteca.sei

a/ acedido em 1 de abril de 2018 

Figura 26 - Construção do puzzle 

Fonte: Própria 

Figura 27 - Mensagem do puzzle 

Fonte: Própria 

https://www.facebook.com/ludoteca.seia/
https://www.facebook.com/ludoteca.seia/
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Histórias a dobrar 

 

“Histórias a dobrar” é uma atividade onde as histórias e o origami se completam. É 

contada a história “O tapete que queria voar” às crianças, enquanto ouvem, fazem um 

origami de uma catapulta. 

Objetivo: ensinar as crianças a fazerem origami de uma maneira diferente. 

Reflexão: Nesta atividade as crianças tiveram um pouco de dificuldade e precisavam 

muito da ajuda da equipa da Ludoteca. 

História: 

O tapete que queria voar para não ser espezinhado! 

Aquele tapete era espezinhado por toda a gente!  

Farto de ser espezinhado, decidiu percorrer mundo para perguntar a alguém o segredo de 

saber voar. Enrolou-se e rolou pela calçada da marginal que vai dar ao mar. 

Distraidamente embateu numa raia que sacudia as suas asas precisamente para aprender 

a voar.  

Tapete – Olá Raia! Sabes como se voa? 

Raia – Estou a aprender também! Eu só sei voar no mar. Queres que te ensine? 

Tapete – Não me apetece molhar! Depois fico muito pesado e não consigo enrolar-me. 

Voltou a rolar pela areia do mar e foi embater no Rei do ”Oceano mágico” que emergiu 

para levar a Raia para os corais mágicos. 

Tapete – Majestade do “oceano mágico” sabeis o segredo de voar? 

Rei – Nem pensar! Só sei voar no mar! Queres que te ensine? 

Tapete – Não majestade, se me molhar, fico sem me poder deslocar! 

Entretanto avista um barco que atraca no cais para repousar de tanto navegar e dirige-se 

a ele. 

Tapete – Barco navegante sabeis como se voa? 

Barco- Não faço a mínima ideia tapete, só sei navegar.  

O tapete prossegue o seu caminho ao longo da areia fresca e vai de encontro a um peixe 

que saltitava de mergulho em mergulho para se exercitar. 

Tapete – Peixe saltitante tu que voas a saltitar, ensinas-me a voar? 

Peixe – Não tenho asas, tenho barbatanas, não vês? 
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O tapete continuou a sua errância pela areia da praia e foi de encontro a uma baleia que 

deu à costa para jogar com uma catapulta. 

Tapete - Baleia linda, tens alguma ideia para me ensinares a voar? 

Baleia – Não tenho ideia alguma, nunca tentei por tenho peso a mais. 

Já desolado, o tapete segue na direção de uma catapulta que exercitava pontaria com 

pérolas mágicas no corpo da baleia para ela emagrecesse. 

Tapete – O que eu estou a ver é magnífico! As tuas pérolas voam! Podes enviar-me para 

um  

Voo deslumbrante?  

Catapulta – És muito pesado e enorme, não conseguirei que voes! 

Entretanto, um vento forte que acorda estremunhado, invade aquela zona para mostrar a 

sua ira!  

As intempéries adormecidas, pediram para que o vento informasse todos os seres do 

planeta que teriam de aprender a voar no espaço dos comportamentos e atitudes mais 

nobres e dignas, para que o planeta sobrevivesse. 

Todos os seres que por ali se encontravam, esconderam-se nos seus refúgios. 

Triste e desiludido, já pronto a desistir, o tapete seguiu, cabisbaixo a sua direção e 

escondeu-se numa gruta que por ali havia, enrolado e quieto. 

O vento soprou, enfurecido e deslocou-se até à gruta. 

Vento- A tristeza não é uma atitude digna! 

Tapete – Ninguém me ensina ou quer ensinar, o que queres que eu faça mais?  Estou 

farto de ser espezinhado no sentido de me pisarem fisicamente e também por não me 

ensinarem. Eu quero aprender! 

Vento – Eu vou ensinar-te, pode ser?  

Tapete – Claro que pode! 

O vento soprou-lhe aos ouvidos e o tapete voou, voou, voou, nos pensamentos mais 

nobres e dignos que se consolou! 

Quando aterrou, o tapete colocou uma questão ao vento. 
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Tapete – Como é que eu voo quando estiveres a hibernar ou a… dormir! 

Vento – Usa a imaginação! 

 

História escrita por: Professor António Batista e Professor Bruno Saraiva.  
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3.3.4 Oficina “As famílias e a autonomia das crianças” 

 

A oficina “As famílias e a autonomia das crianças” (Anexo 2) está inserida no mês da 

prevenção de maus tratos na infância e é dinamizada por Ana Lourenço, do Instituto de 

Apoio à Criança (IAC) e tem como objetivo dar a entender aos pais a importância da 

autonomia das crianças e a importância do brincar (Figura 28 e 29).  

Reflexão: A oficina foi bastante interessante pois fez com que todo o público debatesse 

sobre a importância do brincar na vida das crianças. 

  

Figura 28 - Oficina 1 

Fonte: https://www.facebook.com/cmseia/ acedido em 10 de abril de 2018 

Figura 29 - Oficina 2 

Fonte: https://www.facebook.com/cmseia/ acedido em 10 de abril de 2018 

https://www.facebook.com/cmseia/
https://www.facebook.com/cmseia/
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3.3.5 Abril nas escolas 

O “Abril nas escolas” é uma atividade que visa dar a conhecer o 25 de Abril ás crianças. 

Ao longo de 4 dias percorremos todas as escolas do concelho tal como Sabugueiro, 

Loriga, Sandomil, Torroselo, Santiago, Centro Escolar de Seia, Centro Escolar de São 

Romão, Tourais, Paranhos, Abranches Ferrão (Figura 30) e Santa Marinha (Figura 31), 

fomos também à Biblioteca Municipal de Seia apresentar a atividade a um grupo da 

Academia Sénior. 

Objetivo: Apresentação da história “25 de Abrir” com músicas e imagens apresentadas 

no seu decorrer (Anexo 3). 

Reflexão: Com esta atividade conseguimos perceber que muitos dos alunos já conheciam 

um pouco da história do 25 de Abril. As crianças gostaram imenso da atividade e 

interagiram com a nossa equipa de trabalho. 

 

  

Figura 30- Abril nas escolas 1 

Fonte: Câmara Municipal de Seia in https://www.facebook.com/cmseia/ acedido 

em 28 de abril de 2018 

Figura 31 - Abril nas escolas 2 

 Fonte: Câmara Municipal de Seia in https://www.facebook.com/cmseia/ acedido 

em 28 de abril de 2018 

https://www.facebook.com/cmseia/
https://www.facebook.com/cmseia/
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3.3.6 FIT 

 

Ao segundo dia da Feira Ibérica de Turismo (FIT), o Município de Seia apresentou a 

Semana da Criança e do Brincar, com destaque para o Parque Encantado, que foi recriado 

no Parque Municipal de Seia no dia 24 de junho. 

Nesta atividade fui vestida de burro fazendo parte da história da Carochinha (Figura 32 

e 33).  

Objetivo: Apresentação do Parque Encantado. 

Reflexão: Apesar do frio, este dia correu muito bem. As personagens do Parque 

Encantado andaram o dia todo pela feira e fomos duas vezes ao palco dançar o hino. 

  

Figura 32– FIT 

Fonte: Câmara Municipal de Seia in https://www.facebook.com/cmseia/ acedido em 3 de maio de 

2018 

Figura 33 - Com a professora Florbela 

Fonte: Professora Florbela 

https://www.facebook.com/cmseia/
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3.3.7 Motim 

 

Motim é a “Mostra de Teatro Infanto-juvenil” (Anexo 4) que se realizou de 25 a 30 de 

maio na Casa Municipal da Cultura, nesta atividade foi necessário arranjar variados 

acessórios para o cenário e auxiliar nas músicas. 

Teve a participação da Escola Secundária de Seia (Figura 34), da Escola Profissional da 

Serra da Estrela (Figura 35), da Escola Evaristo Nogueira (Figura 36) e da Escola D. 

Guilherme Correia de Carvalho (Figura 37). 

Objetivo: apresentação de várias peças de teatro. 

Reflexão: As escolas estiveram todas muito bem mas esta atividade não teve muita 

adesão por parte do público.  

Figura 34- “Hamlet” 

Fonte: Câmara Municipal de Seia in 

https://www.facebook.com/cmseia/ acedido em 5 de junho 

de 2018 

Figura 35 – “Pedro e Inês” 

Fonte: Câmara Municipal de Seia in 

https://www.facebook.com/cmseia/ acedido em 5 de junho 

de 2018 

Figura 36 – “Conto de inverno” 

Fonte: Câmara Municipal de Seia in 

https://www.facebook.com/cmseia/ acedido em 5 de junho 

de 2018 

Figura 37 – “Rei Ubu” 

Fonte: Câmara Municipal de Seia in 

https://www.facebook.com/cmseia/ acedido em 5 de junho 

de 2018 

https://www.facebook.com/cmseia/
https://www.facebook.com/cmseia/
https://www.facebook.com/cmseia/
https://www.facebook.com/cmseia/
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3.3.8 Festival Especial 

O Festival Especial (Anexo 5) é um espetáculo onde a Casa de Santa Isabel, o Centro de 

Atividades Ocupacionais (CAO) da Casa do Povo de Seia (Figura 39) e o CAO do Lar 

Residencial da Fundação Aurora Borges (Figura 40) e o os convidados do Projeto 

A_Ju_Dança (Figura 41, 42 e 43), subiram ao palco do Cineteatro da Casa Municipal da 

Cultura no domingo 27 de maio de 2018. É um festival que tem como objetivo mostrar a 

diferença e mostrar que todo o Homem tem dons. Crianças e jovens especiais, pelo seu 

físico e psicológico, foram os protagonistas deste espetáculo, mostrando o seu enorme 

talento e valor à comunidade. 

Reflexão: O Festival Especial é um espetáculo muito comovente pois vemos o quanto 

estas crianças e estes jovens se esforçam para fazer algo para nós. 

Antes deste espetáculo foram realizadas umas pequenas lembranças, a flor que simboliza 

este Festival. (Figura 38 e 44) 

Material: folhas de feltro, enchimento, cola de contacto, agulha, linha e arame. 

Procedimento:  

1) Cortar o feltro em forma de pétala; 

2) Coser uma folha à outra e colocar o enchimento; 

3) Dobrar o arame em círculo; 

4) Colar as pétalas ao arame. 

 

  

Figura 38 - Realização das lembranças 

Fonte: Própria 
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Figura 39 - Casa do Povo de Seia 

Fonte: Câmara Municipal de Seia in 

https://www.facebook.com/cmseia/ acedido em 6 de 

junho de 2018 

Figura 40 - Fundação Aurora Borges 

Fonte: Câmara Municipal de Seia in 

https://www.facebook.com/cmseia/ acedido em 6 de 

junho de 2018 

Figura 41 - A Ju Dança  1 

Fonte: Câmara Municipal de Seia in 

https://www.facebook.com/cmseia/ acedido em 6 de 

junho de 2018 

Figura 42 - A Ju Dança 2 

Fonte: Câmara Municipal de Seia in 

https://www.facebook.com/cmseia/ acedido em 6 de 

junho de 2018 

Figura 43 - A Ju Dança 3 

Fonte: Câmara Municipal de Seia in 

https://www.facebook.com/cmseia/ acedido em 6 de 

junho de 2018 

Figura 44 - Telma com a lembrança 

Fonte: Câmara Municipal de Seia in 

https://www.facebook.com/cmseia/ acedido em 6 de 

junho de 2018 

https://www.facebook.com/cmseia/
https://www.facebook.com/cmseia/
https://www.facebook.com/cmseia/
https://www.facebook.com/cmseia/
https://www.facebook.com/cmseia/
https://www.facebook.com/cmseia/
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3.3.9 Semana do brincar 

 

A semana do brincar (Anexo 6) tinha como objetivo proporcionar às crianças tempo 

apenas para brincar, neste caso, jogos tradicionais. 

Ao longo do mês de maio foram sendo preparados todos os materiais necessários para o 

dia em que estas atividades iam decorrer. Na Ludoteca foram feitas as cordas, os elásticos 

e os lenços.  

No dia 28 de maio todas as escolas do concelho tiveram presentes funcionários da Câmara 

Municipal de Seia para brincarem com as crianças, levando uma caixa com diversos jogos 

tradicionais e respetivas regras. 

Os jogos propostos eram, saltar à corda, jogo do anel, jogo do telefone, jogo do elástico, 

jogo de tração à cordo, jogo de barra ao lenço e o jogo do lencinho. 

Saltar à corda (Figura 45) 

Material: corda. 

Objetivo: As crianças podem saltar à corda individualmente ou em grupo. 

Reflexão: As crianças gostaram muito de saltar á corda mas nem todas aderiram a este 

jogo. 

Jogo do anel (Figura 46) 

Material: anel. 

Nº de jogadores: mínimo 6 crianças. 

Procedimento: 

1) As crianças formam uma roda, sendo que uma delas é colocada no centro; 

2) O anel tem que percorrer as mãos de todas as crianças sem ser visto; 

3) A criança que está no meio tem que descobrir em que mão está ou para que mão 

vai o anel; 

4) Se o jogador acertar troca com a criança que deixou que o anel fosse descoberto. 

Objetivo: Encontrar o anel. 

Reflexão: Apesar das crianças gostarem deste jogo, cansam-se dele muito rapidamente. 
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Jogo do telefone 

Material: nenhum. 

Nº de jogadores: mínimo 6. 

Procedimento: 

1) Forma-se uma roda com todos os elementos; 

2) Uma criança começa o jogo, passando uma mensagem ao ouvido do colega que 

está sentado do seu lado direito e que passará a mesma mensagem ao colega que 

também estará sentado do seu lado direito e assim sucessivamente; 

3) A última criança a receber a mensagem tem que a dizer em voz alta e o primeiro 

diz a mensagem que passou; 

4) As mensagens têm que ser a mesma. 

Objetivo: Boa comunicação. 

Reflexão: Este jogo nem sempre correu bem pois as crianças começam-se a rir e perdem 

a atenção. 

Jogo do elástico (Figura 47) 

Material: elástico. 

Nº de jogadores: mínimo 3. 

Procedimento: 

1) Duas crianças colocam-se dentro do elástico e uma fora; 

2) A criança deve saltar os elásticos no seguinte ritmo 

123,123,123,123,12,12,12,12,1,1,1,1. À medida que consegue saltar os elásticos, 

estes vão sendo colocados numa posição mais elevada, até serem colocados á 

altura do jogador. 

3) Sempre que a criança se enganar na contagem, pisar o elástico, apanhar os dois 

elásticos de uma só vez ou não os alcançar, a criança perde e dá a vez a outra. 

Objetivo: Saltar. 

Reflexão: As meninas gostam muito deste jogo mas os meninos não aderem. 
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Jogo da tração à corda (Figura 48) 

Material: corda com o lenço no meio. 

Nº de jogadores: duas equipas com o mesmo número de crianças cada. 

Procedimento: 

1) Num local plano, duas equipas seguram a corda, uma de cada lado e à mesma 

distância do lenço; 

2) Antes de começar o jogo marca-se o meio no chão; 

3) Cada equipa tenta puxar a corda para o seu lado; 

4) Ganha a equipa que conseguir fazer com uma criança da equipa adversária 

ultrapasse o meio marcado no chão. 

Objetivo: Trabalhar em equipa. 

Reflexão: Esta atividade correu bastante bem pois as crianças gostam muito deste jogo. 

Jogo da barra do lenço 

Material: lenço. 

Nº de jogadores: mínimo de duas equipas com o mesmo número de jogadores. 

Procedimento: 

1) Num espaço amplo colocam-se as duas equipas uma de cada lado, entre as equipas 

estará uma pessoa que terá o lenço na mão e é quem comanda o jogo; 

2) As crianças de cada equipa atribuem um número secretamente entre eles sem a 

outra equipa saber. Ex: se forem 4, distribuem números de 1 a 4; 

3) A pessoa que tem o lenço na mão chama por um número e os jogadores que forem 

esse número correm até ao lenço para o tentarem tirar sem que o adversário o 

apanhe. 

4) Se quem retirar o lenço correr para a sua equipa ganha 1 ponto, se correr para a 

equipa adversária ganha 2 pontos. 

5) Ganha a equipa que tiver mais pontos. 

Objetivo: Trabalhar a atenção das crianças. 

Reflexão: Este jogo correu muito bem mas apenas as crianças mais velhas jogaram. 
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Jogo do lencinho 

Material: lenço. 

Nº de jogadores: mínimo 6 crianças. 

Procedimento: 

1) As crianças sentam-se no chão e formam uma roda; 

2) Fora da roda está uma criança com o lenço na mão e coloca-o atrás de outra criança 

sem que ela se aperceba; 

3) Enquanto a criança circula à volta da roda as outras cantam “ o lencinho vai na 

mão, ele vai cair ao chão, quem olhar para trás, leva um grande chapadão”; 

4) Depois da criança deixar cair o lenço as outras cantam “já cá não anda, já cá não 

anda”; 

5) A criança que descobrir o lenço atrás das suas costas tem de correr atrás daquela 

que o deixou lá cair, se não a apanhar ela ocupa o seu lugar na roda; 

6) Se a criança for apanhada ou não descobrir o lenço atrás das costas é considerada 

galinha choca e vai para o meio da roda; 

7) A galinha choca é substituída quando outra criança ficar na mesma situação e pode 

roubar o lenço depois de ser deixado cair atrás das costas de uma das crianças.  

Objetivo: Descobrir o lenço e apanhar o colega que o deixou cair. 

Reflexão: Este jogo correu muito bem pois as crianças gostam muito. 
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Figura 45- Saltar à corda 

Fonte: Câmara Municipal de Seia in 

https://www.facebook.com/cmseia/ acedido em 7 de 

junho de 2018 

Figura 46- Jogo do anel 

Fonte: Câmara Municipal de Seia in 

https://www.facebook.com/cmseia/ acedido em 7 de 

junho de 2018 

Figura 47- Jogo do elástico 

Fonte: Câmara Municipal de Seia in 

https://www.facebook.com/cmseia/ acedido em 7 de 

junho de 2018 

Figura 48- Jogo da tração à corda 

Fonte: Câmara Municipal de Seia in 

https://www.facebook.com/cmseia/ acedido em 7 de 

junho de 2018 

https://www.facebook.com/cmseia/
https://www.facebook.com/cmseia/
https://www.facebook.com/cmseia/
https://www.facebook.com/cmseia/
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3.3.10 1º Encontro “A criança e o brincar” 

 

O 1º encontro “A criança e o brincar” (Anexo 7) esteve inserido na Semana do Brincar e 

tem como objetivo o debate e a reflexão sobre o brincar no desenvolvimento das crianças. 

O encontro iniciou com o olhar das crianças do concelho sobre o significado de brincar e 

prosseguiu, ao longo do dia, com um distinto painel de oradores, com diversas abordagens 

sobre o brincar e as culturas de infância (Figura 49, 50 e 51). 

Reflexão: Este debate foi bastante interessante pois podemos ouvir a opinião das crianças 

e saber o que é o “brincar” para elas. 

  

Figura 49- 1º encontro 1 

Fonte: Câmara Municipal de Seia in https://www.facebook.com/cmseia/ acedido em 10 de junho de 2018 

Figura 50- 1º encontro 2 

Fonte: Câmara Municipal de Seia in https://www.facebook.com/cmseia/ acedido em 10 de junho de 2018 

Figura 51- 1º encontro 3 

Fonte: Câmara Municipal de Seia in https://www.facebook.com/cmseia/ acedido em 10 de junho de 2018 

https://www.facebook.com/cmseia/
https://www.facebook.com/cmseia/
https://www.facebook.com/cmseia/


  

 59 

3.3.11 Receção de grupos 

 

Ao longo de todo o estágio foram realizadas diversas visitas de grupos á Ludoteca, 1º 

ciclo e jardim-de-infância de várias localidades tais como Nespereira, Arcozelo, 

Folgosinho, Melo, Figueiró, Seia, São Romão, Loriga, Travancinha, Carvalhal, Vila 

Verde, Tourais e Oliveira do Hospital . 

Durante as receções dos grupos, eram realizadas diversas atividades tais como as histórias 

a dobrar referidas anteriormente, a culinária e atividades de expressão plástica. De 

seguida irei explicar algumas atividades realizadas. 

Objetivo geral: Proporcionar ás crianças momentos de lazer diferentes dos que estão 

habituadas. 

Bolinhas de chocolate (Figura 52) 

Ingredientes: 

❖ 1 pacote de chocolate em pó; 

❖ 1 pacote (do chocolate) de açúcar; 

❖ 2 ovos; 

❖ 125g de manteiga; 

❖ +/- 2 pacotes de bolacha maria. 

Como fazer: 

1) Parte-se a bolacha aos bocadinhos; 

2) Junta-se o chocolate, o açúcar, os ovos e a manteiga e mexe-se muito bem, 

envolvendo todos os ingredientes; 

3) De seguida junta-se a bolacha e envolve-se tudo; 

4) Com as mãos lavas, cada criança faz uma bolinha e coloca numa forma de papel; 

5) Por fim, levar ao frigorífico.  

 

  
Figura 52- Bolinhas de chocolate 

Fonte: Própria 
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Expressão plástica 

No momento de expressão plástica eram realizadas 2 atividades, o jogo do copo e 

desenhos livres. 

Jogo do copo 

Material: 

❖ Folha de papel; 

❖ Novelo de lã; 

❖ Missangas; 

❖ Tesoura; 

❖ Fita-cola. 

Como fazer: 

1) Cortar diversos fios; 

2) Colocar as missangas nos fios; 

3) Dobrar a folha em forma de copo; 

4) Decorar o copo; 

5) Cortar um pequeno triangulo no fundo do copo para colocar o fio; 

6) Dar um nó e colar o fio ao copo. 

O objetivo deste jogo é tentar colocar as missangas dentro do copo. 
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Jogo do calçado (Figura 53) 

Material: 

❖ Cadeiras; 

❖ Calçado. 

Regras: 

❖ As crianças têm que ter sempre os olhos vendados; 

❖ Jogar três crianças de cada vez. 

Como jogar: 

❖ Colocar as cadeiras umas ao lado das outras; 

❖ Cada criança vendada, com o seu calçado, tem que ir até à cadeira e colocar os 

seus sapatos/sapatilhas nas pernas da cadeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão geral: As visitas das crianças foram sempre bastante divertidas pois elas 

gostaram sempre de todas as atividades que realizámos com elas. Todas as crianças 

participavam em todas as atividades.  

Figura 53- Jogo do calçado 

Fonte: Própria 
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3.3.12 Parque Encantado 

 

Ao longo de todo o estágio o Parque Encantado foi sendo preparado com toda a atenção. 

Foram realizadas diversas personagens tais como o Panda, o Burro, a Galinha, a Chávena, 

o Meeko, as cartas da Alice no País das Maravilhas, os sapatos da Minnie, as patas do 

Lobo e o Relógio. 

Foram necessários diversos materiais tais como esponja, xizato, cola de contacto, sprays, 

arame, vários tipos de tecido, linhas, agulhas, pincéis, alicates, alguidares (Figura 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66).  

Objetivo geral: Proporcionar às crianças e aos pais um dia divertido e diferente. 

Reflexão geral: Esta atividade requereu muito tempo, trabalho e dedicação. ao longo de 

todo o estágio participei na ajuda da realização de diversas personagens. Inicialmente o 

Parque Encantado era para ser realizado no dia 2 de junho de 2018 mas devido ao mau 

tempo teve que ser adiado e decorreu no dia 24 de junho de 2018, em que a minha 

personagem foi o cão da história de Carochinha (Figura 67, 68 e 69). Ao longo deste dia 

o nosso papel era fazer um desfile da Câmara Municipal de Seia até ao Parque Municipal 

onde iriamos estar o resto do dia, interagir com as crianças e, quando tocasse o hino do 

Dia da Criança, teríamos todos que o dançar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 54- Realização do cão 

Fonte: Própria 

Figura 55- Realização do burro 

Fonte: Própria 
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Figura 58- Burro 

Fonte: Própria 

Figura 59- Cão 

Fonte: Própria 

Figura 56- Relógio e chávena 

Fonte: Própria 

Figura 57- Lobo 

Fonte: Própria 

Figura 60- Cão, burro, meeko e galo 

Fonte: Própria 

Figura 61- Meeko  

Fonte: Própria 
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Figura 62- Recorte das cartas 

Fonte: Própria 

Figura 63- Realização das cartas 

Fonte: Própria 

Figura 64- Chávena 

Fonte: Própria 

Figura 65- Panda 

Fonte: Própria 

Figura 66- Cartas 

Fonte: Própria 
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Participação  

Figura 67- Participação 1 

Fonte: Câmara Municipal de Seia in https://www.facebook.com/cmseia/ acedido em 2 de julho de 2018 

Figura 68- Participação 2 

Fonte: Câmara Municipal de Seia in https://www.facebook.com/cmseia/ acedido em 2 de julho de 2018 

Figura 69- Participação 3 

Fonte: Câmara Municipal de Seia in https://www.facebook.com/cmseia/ acedido em 2 de julho de 2018 

https://www.facebook.com/cmseia/
https://www.facebook.com/cmseia/
https://www.facebook.com/cmseia/
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3.3.13 Centro Escolar de São Romão 

 

No último dia de aulas, eu e a professora Liliana Nogueira fomos ao Centro Escolar de 

São Romão fazer pinturas faciais às crianças (Figura 70 e 71). 

Objetivo: Proporcionar às crianças uma manhã diferente e divertida. 

Reflexão: Foi uma atividade que correu muito bem pois as crianças não estavam à espera 

e gostaram muito. 

  

Figura 70- Pinturas faciais 1 

Fonte: Própria 

Figura 71- Pinturas faciais 2 

Fonte: Própria 
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3.3.14 Aniversários 

 

Ao longo dos quatro meses foram realizados diversos aniversários na Ludoteca (Anexo 

8), todos eles teriam que ser preparados ao longo da semana, tal como enfeitar a sala e 

escolher os jogos que seriam realizados, de seguida irei explicar alguns jogos e mostrar 

algumas fotografias. 

Jogo do puffs (Figura 76) 

Material:  

❖ Puffs; 

❖ Música. 

Regras do jogo:  

❖ Os puffs são em número inferior ao número de jogadores e quando termina a 

música, todos procuram um puff para se sentar, sendo que quem fica sem puff terá 

que sair do jogo. 

Procedimento:  

❖ Num espaço amplo, colocam-se os puffs, em número inferior ao dos jogadores, 

em círculo. 

❖ Quando começa a música, todos circulam em volta dos puffs e quando esta 

termina, as crianças procuram um puff para se sentarem. 

❖ A criança que ficar em pé, é eliminada e antes de iniciar novamente a música, 

retira-se outro puff, até que acabe o jogo. 

Objetivo: Sentar-se sempre num puff quando a música parar. 

Jogo das aranhas (Figura 77, 78 e 79) 

Material:  

❖ 18 aranhas; 

❖ Cartões. 
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Procedimento: 

1) Dividem-se as crianças em dois grupos; 

2) As crianças têm que seguir as pistas dos cartões até encontrarem todas as aranhas 

(Anexo 9). 

Objetivo: Encontrar todas as aranhas. 

Jogo das pintarolas (Figura 80 e 81) 

Material: 

❖ Dois pratos por jogador; 

❖ Palhas; 

❖ Pintarolas. 

Regras: 

❖ Os jogadores têm que manter sempre as mãos atrás das costas. 

Procedimento: 

❖ Cada jogador tem dois pratos, um com pintarolas e um vazio; 

❖ Com a palhinha, têm que passar as pintarolas dum prato para o outro. 

Objetivo: Colocar todas as pintarolas no outro prato. 

Jogo da estátua 

Material: 

❖ Balões; 

❖ Música. 

Procedimento: 

❖ Cada jogador, com um balão, tem que dançar ao som da música; 

❖ Quando a música para, os jogadores têm que ficar em estátua. 
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Objetivo: Ficar em estátua quando a música parar. 

Jogo da venda (Figura 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 88) 

Material: 

❖ Imagem de um boneco; 

❖ Venda. 

Regras: Os jogadores não podem retirar a venda. 

Procedimento: Vendados, os jogadores têm que colocar as peças no sítio certo. 

Objetivo: Colocar todas as peças no local certo. 

Magia (Figura 89, 90, 91, 92 e 93) 

A magia era pequeno espetáculo de magia realizado pelo professor Batista. 

Objetivo: Proporcionar um momento diferente ás crianças. 

Dança (Figura 95) 

As crianças dançavam livremente ao som de diversas músicas do Panda tais como: 

❖ Panda style; 

❖ Sou uma taça; 

❖ Sexta-feira; 

❖ O Panda manda; 

❖ Eu gosto de dançar; 

❖ A minha família; 

❖ Entre outras. 

Objetivo: Proporcionar um momento divertido ás crianças. 

Reflexão geral: Todos os aniversários correram bastante bem pois as crianças gostavam 

imenso de todas as atividades realizadas. Primeiro as crianças faziam os jogos, de seguida 

a magia e por fim lanchavam e cantavam os parabéns. 
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Figura 72- Sala enfeitada 1 

Fonte: Própria 

Figura 73- Sala enfeitada 2 

Fonte: Própria 

Figura 74- Aniversariantes 

Fonte: Própria 

Figura 75- Aniversariante com os amigos 

Fonte: Própria 

Figura 76- Jogo dos puffs 

Fonte: Própria 

Figura 77- Jogo das aranhas 1 

Fonte: Própria 
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Figura 78- Jogo das aranhas 2 

Fonte: Própria 

Figura 79- Jogo das aranhas 3 

Fonte: Própria 

Figura 80- Jogo das pintarolas 1 

Fonte: Própria 

Figura 81- Jogo das pintarolas 2 

Fonte: Própria 

Figura 82- Jogo da venda 1 

Fonte: Própria 

Figura 82- Jogo da venda 2 

Fonte: Própria 
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Figura 84- Jogo da venda 3 

Fonte: Própria 

Figura 85- Jogo da venda 4 

Fonte: Própria 

Figura 86- Jogo da venda 5 

Fonte: Própria 

Figura 87- Jogo da venda 6 

Fonte: Própria 

Figura 88- Jogo da venda 7 

Fonte: Própria 

Figura 89- Magia 1 

Fonte: Própria 
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Figura 90- Magia 2 

Fonte: Própria 

Figura 91- Magia 3 

Fonte: Própria 

Figura 92- Magia 4 

Fonte: Própria 

Figura 93- Magia 5 

Fonte: Própria 

Figura 94- Jogar basket 

Fonte: Própria 

Figura 95- Danças 

Fonte: Própria 
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Figura 96- Mesa 

Fonte: Própria 

Figura 97- Crianças a comer 

Fonte: Própria 

Figura 98- Cantar os parabéns 

Fonte: Própria 

Figura 99- Crianças a brincar 

Fonte: Própria 



  

 75 

3.3.15 Aec’s 

 

No decorrer do terceiro período no 1º ciclo, colaborei em diversas aulas intituladas de 

Atividades de Enriquecimento Curricular, sendo que uma era de Programação (Anexo 

10) em Torroselo com a professora Liliana Mota e outra de Atividades Lúdico 

Expressivas em Loriga com a professora Eulália Clara. 

Na aula de programação eram realizadas diversas fichas. Na aula de Atividades Lúdico 

Expressivas eram realizadas diversas atividades referidas de seguida. 

Dia do pai 

Na aula dedicada ao dia do pai, as crianças fizeram uma pequena recordação para 

oferecem ao pai. 

Material:  

❖ Envelope; 

❖ Caneta; 

❖ Tesoura; 

❖ Coração; 

❖ Lembrete. 

Procedimento: 

1) Recortar o coração em dois; 

2) Colocar o coração e o lembrete no envelope; 

3) Escrever “Dia do Pai” no envelope. 

O lembrete tinha a mensagem “Sou uma parte de ti … PAI. É o coração que nos faz PAI 

e filho!”(Figura 100). 

Objetivo: Realizar a prenda para o dia do pai. 

Reflexão: Os alunos gostaram muito desta atividade e não tiveram 

dificuldade nenhuma. 

  

Figura 100- Prenda Dia do Pai 

Fonte: Própria 
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25 de abril 

Material: 

❖ Garrafa de água; 

❖ Água; 

❖ Cravo; 

❖ Corante alimentar. 

Como fazer: 

1) Deitar água até meio na garrafa; 

2) Colocar corante na água; 

3) Colocar o cravo na garrafa e deixar durante 1 semana. (Figura 101, 102 e 103) 

Objetivo: Pigmentar um cravo branco. 

Reflexão: Esta atividade correu bastante bem pois as crianças acham muito divertido 

pois nunca tinham feito nada parecido. na semana seguinte os cravos estavam 

pigmentados de vermelho.  

Figura 101- Atividade 25 de abril 1 

Fonte: Própria 

Figura 102- Atividade 25 de abril 2 

Fonte: Própria 

Figura 103- Atividade 25 de abril 3 

Fonte: Própria 
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Obra de arte 

Nesta aula as crianças tiveram de recriar uma obra de arte (Figura 104, 105 e 106). 

Material: folha e lápis. 

Objetivo: Recriar uma obra de arte. 

Reflexão: Esta atividade requis mais atenção por parte dos alunos mas correu muito 

bem. 

  

Figura 104- Crianças a desenhar 1 

Fonte: Própria 

Figura 105- Crianças a desenhar 2 

Fonte: Própria 

Figura 106- Desenhos das crianças 

Fonte: Própria 
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Jogos 

Em diversas aulas levámos alguns jogos como o jogo do galo, o quem é quem e o quatro 

em linha. 

Objetivo geral: Tornar esta aula um pouco mais relaxante e divertida. 

Reflexão geral: Estas eram as aulas preferidas dos alunos pois estavam muito mais à 

vontade. 

Bolinhas de chocolate 

Ingredientes: 

❖ 1 pacote de chocolate em pó; 

❖ 1 pacote (do chocolate) de açúcar; 

❖ 2 ovos; 

❖ 125g de manteiga; 

❖ +/- 2 pacotes de bolacha maria. 

Procedimento: 

1) Parte-se a bolacha aos bocadinhos; 

2) Junta-se o chocolate, o açúcar, os ovos e a manteiga e mexe-se muito bem, 

envolvendo todos os ingredientes; 

3) De seguida junta-se a bolacha e envolve-se tudo; 

4) Com as mãos lavadas, cada criança faz uma bolinha e coloca numa forma de 

papel; (Figura 107) 

5) Por fim, colocar nas caixas enfeitadas e levar ao frigorífico. (Figura 108) 

  

Figura 107- Atividade das bolinhas 

Fonte: Própria 

Figura 108- Caixa para as bolinhas 

Fonte: Própria 
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Jogo do galo 

Material: 

❖ Folhas de eva de variadas cores; 

❖ Tesoura; 

❖ Formas (nuvem, chapéu e dois tipos de flores); 

❖ Cola. 

Como fazer: 

1) Cortar uma folha de eva 30cmx30cm; 

2) Cortar 4 tiras do mesmo tamanho; 

3) Dividir a filha em 3 e colar as 4 tiras; 

4) Cortar as formas numa folha de eva, 5 de uma cor e 4 de outra. (Figura 109) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 109- Jogo do galo 

Fonte: Própria 
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Borboleta 

Material: 

❖ Cartolina; 

❖ Pedaços de eva; 

❖ Tesoura; 

❖ Cola; 

❖ Chupa-chupas. 

Como fazer: 

1) Numa folha de cartolina, desenhar uma borboleta e cortar; 

2) Enfeitar a borboleta com os pedaços de eva; 

3) Fazer dois cortes no meio da borboleta; 

4) Colocar o chupa-chupa. (Figura 110) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 110- Borboleta 

Fonte: Própria 
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Jogo do copo  

Material: 

❖ Folha de papel; 

❖ Novelo de lã; 

❖ Missangas; 

❖ Tesoura; 

❖ Fita-cola. 

Como fazer: 

1) Cortar diversos fios; 

2) Colocar as missangas nos fios; 

3) Dobrar a folha em forma de copo; 

4) Decorar o copo; 

5) Cortar um pequeno triangulo no fundo do copo para colocar o fio; 

6) Dar um nó e colar o fio ao copo. (Figura 111) 

O objetivo deste jogo é tentar colocar as missangas dentro do copo. 

  

Figura 111- Jogo do copo 

Fonte: Própria 
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3.3.16 Atividades livres 

 

Nos tempos livres as crianças podiam brincar livremente, jogavam bilhar, xadrez, damas, 

jogos tradicionais, futebol, basquete, desenhavam, entre outros, de seguida irei apresentar 

diversas atividades que as crianças faziam.  

Objetivo geral: Deixar as crianças mais à vontade no tempo que passavam na Ludoteca. 

Reflexão geral: As crianças gostavam imenso destas atividades e realizavam-nas quando 

queriam. 

Saltar à corda (Figura 45) 

Material: corda. 

Objetivo: As crianças podem saltar à corda individualmente ou em grupo. 

Jogo do anel (Figura 46) 

Material: anel. 

Nº de jogadores: mínimo 6 crianças. 

Procedimento: 

1) As crianças formam uma roda, sendo que uma delas é colocada no centro; 

2) O anel tem que percorrer as mãos de todas as crianças sem ser visto; 

3) A criança que está no meio tem que descobrir em que mão está ou para que mão 

vai o anel; 

4) Se o jogador acertar troca com a criança que deixou que o anel fosse descoberto. 

Objetivo: Encontrar o anel. 

Jogo do telefone 

Material: nenhum. 

Nº de jogadores: mínimo 6. 

Procedimento: 

1) Forma-se uma roda com todos os elementos; 
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2) Uma criança começa o jogo, passando uma mensagem ao ouvido do colega que 

está sentado do seu lado direito e que passará a mesma mensagem ao colega que 

também estará sentado do seu lado direito e assim sucessivamente; 

3) A última criança a receber a mensagem tem que a dizer em voz alta e o primeiro 

diz a mensagem que passou; 

4) As mensagens têm que ser a mesma. 

Objetivo: Boa comunicação. 

Jogo do elástico (Figura 47) 

Material: elástico. 

Nº de jogadores: mínimo 3. 

Procedimento: 

1) Duas crianças colocam-se dentro do elástico e uma fora; 

2) A criança deve saltar os elásticos no seguinte ritmo 

123,123,123,123,12,12,12,12,1,1,1,1. À medida que consegue saltar os elásticos, 

estes vão sendo colocados numa posição mais elevada, até serem colocados á 

altura do jogador. 

3) Sempre que a criança se enganar na contagem, pisar o elástico, apanhar os dois 

elásticos de uma só vez ou não os alcançar, a criança perde e dá a vez a outra. 

Objetivo: Saltar. 

Jogo da tração à corda (Figura 48) 

Material: corda com o lenço no meio. 

Nº de jogadores: duas equipas com o mesmo número de crianças cada. 

Procedimento: 

1) Num local plano, duas equipas seguram a corda, uma de cada lado e à mesma 

distância do lenço; 

2) Antes de começar o jogo marca-se o meio no chão; 

3) Cada equipa tenta puxar a corda para o seu lado; 

4) Ganha a equipa que conseguir fazer com uma criança da equipa adversária 

ultrapasse o meio marcado no chão. 
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Objetivo: Trabalhar em equipa. 

Jogo da barra do lenço 

Material: lenço. 

Nº de jogadores: mínimo de duas equipas com o mesmo número de jogadores. 

Procedimento: 

1) Num espaço amplo colocam-se as duas equipas uma de cada lado, entre as equipas 

estará uma pessoa que terá o lenço na mão e é quem comanda o jogo; 

2) As crianças de cada equipa atribuem um número secretamente entre eles sem a 

outra equipa saber. Ex: se forem 4, distribuem números de 1 a 4; 

3) A pessoa que tem o lenço na mão chama por um número e os jogadores que forem 

esse número correm até ao lenço para o tentarem tirar sem que o adversário o 

apanhe. 

4) Se quem retirar o lenço correr para a sua equipa ganha 1 ponto, se correr para a 

equipa adversária ganha 2 pontos. 

5) Ganha a equipa que tiver mais pontos. 

Objetivo: Trabalhar a atenção das crianças. 

Jogo do lencinho 

Material: lenço. 

Nº de jogadores: mínimo 6 crianças. 

Procedimento: 

1) As crianças sentam-se no chão e formam uma roda; 

2) Fora da roda está uma criança com o lenço na mão e coloca-o atrás de outra criança 

sem que ela se aperceba; 

3) Enquanto a criança circula à volta da roda as outras cantam “ o lencinho vai na 

mão, ele vai cair ao chão, quem olhar para trás, leva um grande chapadão”; 

4) Depois da criança deixar cair o lenço as outras cantam “já cá não anda, já cá não 

anda”; 

5) A criança que descobrir o lenço atrás das suas costas tem de correr atrás daquela 

que o deixou lá cair, se não a apanhar ela ocupa o seu lugar na roda; 
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6) Se a criança for apanhada ou não descobrir o lenço atrás das costas é considerada 

galinha choca e vai para o meio da roda; 

7) A galinha choca é substituída quando outra criança ficar na mesma situação e pode 

roubar o lenço depois de ser deixado cair atrás das costas de uma das crianças.  

Objetivo: Descobrir o lenço e apanhar o colega que o deixou cair. 
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3.4 Reflexão final 

 

Chegando ao fim deste capítulo tão importante da minha vida, consigo perceber que me 

fez crescer tanto a nível profissional como a nível pessoal.  

Sempre fui muito bem recebida e consegui integrar-me muito facilmente no grupo de 

trabalho já existente na Ludoteca. Aprendi a importância que tem o trabalho em equipa, 

principalmente durante a preparação do Parque Encantado, pois as ideias de uns 

completavam as ideias dos outros e tornava tudo muito mais fácil, foi uma fase muito 

importante no meu estágio pois percebi que os trabalhadores da Ludoteca gostavam da 

minha cooperação e colaboravam bastante comigo.  

Gostei imenso de estar no meu local de estágio e das pessoas que lá conheci a quem devo 

um enorme obrigado. É um local onde me veria no futuro. 

Termino assim esta etapa tão importante da minha vida, para além de levar experiências 

incríveis, levo também pessoas inesquecíveis.     
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Anexo 1 

 

Mês da prevenção dos maus tratos na infância 
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Anexo 2 

 

Oficina “As famílias e a autonomia das crianças” 
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Anexo 3 

 

Abril nas Escolas 
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Anexo 4 

 

MOTIM 
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Anexo 5 

 

Festival Especial 
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Anexo 6 

 

Semana da criança e do brincar 
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Anexo 7 

 

1º Encontro “A criança e o brincar” 
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Anexo 8 

 

Aniversários - Regulamento 
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Anexo 9 

 

Jogo das aranhas 
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Anexo 10 

 

AEC’S – fichas de programação 
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Anexo 11 

 

Desenhos 


