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Resumo 
 

A Animação Sociocultural é uma estratégia de intervenção social, que promove a 

participação ativa e voluntária dos indivíduos no desenvolvimento comunitário e na 

melhoria da qualidade de vida. 

O presente relatório retrata a experiência de estágio curricular realizada na Casa da 

Sagrada Família da Guarda na valência de Centro de Atividades e Tempos Livres. O 

estágio incidiu no desenvolvimento pessoal e social das crianças e dos jovens, sendo elas 

agentes ativos em todo o processo da intervenção.  

As atividades desenvolvidas, no estágio curricular têm como finalidade a 

consciencialização e a participação, gerando processos estáveis e autónomos através da 

educação não formal. 

Pretendeu-se, com este estágio e com as atividades desenvolvidas que a Animação 

Sociocultural, juntamente com a educação não formal, assuma um processo de 

transformação social. E que o animador enquanto agente de desenvolvimento dos 

indivíduos e dos grupos caracterize a sua ação numa escala de valores, princípios, 

responsabilidades e técnicas profissionais. 

 

Palavras-chave: Animação Sociocultural; Animador Sociocultural; Animação na 

Infância e na Juventude; Educação Não Formal. 
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Abstract 

 

The Sociocultural Animation is a strategy of social intervention, which promotes an 

active and volunteer participation of the individuals on the community development and 

on the improvement of quality of life. 

This report portrays the experience of the curricular internship held on the House of the 

Holy Family of Guarda in the valence of the Activity and Leisure Center. The internship 

focused on the personal and social development of children and young people, with them 

being active agents on the entire process of intervention. 

The activities developed, on the curricular internship have like a purpose. the awareness 

and participation, generating stable and autonomous processes through non-formal 

education. 

It was intended, with this internship and activities developed, that the Sociocultural 

Animation along with non-formal education assumes a process of social transformation. 

And that the animator whilst agent of development of the individuals and groups, 

characterize his action on a scale of moral values, principles, responsibilities and 

professional techniques. 

 

Keywords: Sociocultural Animation; Sociocultural Animator; Animation in the 

Childhood and Youth; Non-Formal Education. 
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Glossário de Siglas e Acrónimos 

 

ASC- Animação Sociocultural 

APDASC- Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural  

CATL- Centro de Atividades de Tempos Livres  

LIJ- Lar de Infância e Juventude 

PPAS- Programas e Projetos de Animação Sociocultural  

UC- Unidade Curricular 
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Introdução 

 

A Animação Sociocultural, no contexto de Centro de Atividades de Tempos Livres, tem 

vindo a constituir-se como fator essencial no domínio da educação não formal, cultural, 

social e individual, através de estratégias pedagógicas transversais às várias 

sensibilidades individuais e coletivas. 

Se a Animação é o instrumento adequado para motivar e exercer a participação destas 

crianças e jovens, o animador é um elemento fundamental na animação cultural e 

educativa e no desenvolvimento social, uma vez que é ele o profissional impulsionador 

que cria e desenvolve atividades, de uma forma lúdica e criativa, contribuindo para o 

desenvolvimento cultural, social e pessoal das crianças e dos jovens. 

O presente relatório surge no âmbito do estágio curricular, que se realizou no 2º semestre 

do 3º ano da Licenciatura de Animação Sociocultural e que teve a duração de 3 meses 

(Registo de Presenças - Anexo 1). 

Deste modo, o presente relatório encontra-se dividido em quatro grandes capítulos. O 

primeiro faz referência aos diversos conceitos defendidos por vários autores sobre a 

Animação Sociocultural, seguindo as modalidades e âmbitos, destacando o âmbito na 

infância e na juventude. Posteriormente surge a importância da implementação de 

projetos de animação neste contexto e com este público-alvo, com a apresentação de um 

projeto já executado noutra instituição com a mesma valência do CATL. 

O segundo abrange uma breve caraterização da instituição acolhedora, juntamente com 

sua importância e o seu impacto na comunidade onde se insere. Ainda neste é abordado 

o público-alvo em questão.  

No terceiro são apresentadas as atividades desenvolvidas ao longo do estágio curricular 

nas diferentes áreas das expressões como é o caso da expressão plástica, da expressão 

físico-motora, da expressão dramática e da expressão musical. Neste são mencionadas 

ainda outras atividades que não vão ao encontro às expressões mencionadas acima, mas 

que têm o mesmo impacto a nível pessoal e social das crianças e dos jovens. 

O último faz referência a um Projeto desenvolvido na Unidade Curricular (UC) de 

Programas e Projetos de Animação Sociocultural (PPAS), que tem como designação 

“Crescer +” e que aborda as questões ambientais e de sustentabilidade ecológica.  
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1.1- A Animação Sociocultural 

 

A origem do conceito de animação, enquanto prática ligada à intervenção social, 

educativa e cultural, surge a meados do século XX.  Henri Thery (1970), no artigo 

L’animation dans la société d’aujourd’hui, situa o aparecimento do conceito nos anos 60, 

como resposta ao aumento dos consumos individuais em detrimento da vida social e 

política. 

Na visão de Ventosa (2007) a Animação Sociocultural (ASC) surgiu no cenário europeu 

na segunda metade do século XX como resultado da evolução e padronização do sistema 

democrático na europa, que rapidamente procurou uma identidade comum não só no 

âmbito político e económico como também social. 

No contexto nacional, a ASC surge durante a 1ª República, estendendo-se pelo período 

do Estado Novo. Segundo Lopes (2006), a Animação Sociocultural emergiu com a 

máxima força após alteração da conjuntura política em 1974. 

O conceito de Animação Sociocultural é muito vasto e pode conter vários significados 

que se complementam nas suas diversas vertentes. Atualmente ainda não existe uma única 

definição de ASC, devido à sua polissemia, ambiguidade e heterogeneidade, promovida 

por diversos autores. Por não ser uma disciplina científica não possui a sua própria teoria 

e apoia-se nos conhecimentos produzidos por outras disciplinas detentoras de teorias 

especificas, logo o conceito de Animação assume-se baseada nessas noções. 

Segundo (Cunha, 2009; Lopes, Galinha & Loureiro, 2010; Olmos, 1992; Pérez, 2006) a 

animação sociocultural abrange uma origem etimológica que provém de uma dupla raiz 

latina. A anima que significa dar vida, vitalização, dar sentido, dar espírito ou alento e a 

animus que indica dinamismo, movimento e motivação. 

Na ótica de Ander-Egg, (1999 p.70) a Animação enquanto nova forma de intervenção 

social, promove o desenvolvimento da comunicação, da socialização e da criatividade, 

através de estratégias destinadas a participação. O autor defende ainda que ASC é uma 

prática tecnológica social, embora em alguns casos a prática da animação seja apenas 

uma técnica social (Ander-Egg 1992, pp. 175-176). 

Canário (2000), define a ação como a base da intervenção educativa que estabelece uma 

articulação entre a educação formal e não formal, entre as atividades curriculares e não 

curriculares e entre as crianças e os adultos. 
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Para Barbosa (2006) a ASC beneficia a qualidade de vida dos cidadãos através da 

participação no desenvolvimento cultural e da comunicação interpessoal. Assim é 

possível constatar que a animação pode ser identificada como uma atividade de caráter 

educativo que pretende promover a transformação pessoal do indivíduo ou do grupo, 

revendo crenças, modificando atitudes e desenvolvendo aptidões, por vezes 

desconhecidas pelo sujeito, que consequentemente leva a alterações na comunidade onde 

estão integrados. 

Segundo o Estatuto do Animador Sociocultural na proposta da Associação Portuguesa 

para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural (APDASC), refere a ASC como  (…) 

o conjunto de práticas desenvolvidas a partir do conhecimento de uma determinada 

realidade, que visa estimular os indivíduos, para a sua participação com vista a 

tornarem-se agentes do seu próprio desenvolvimento e das comunidades em que se 

inserem. Animação Sociocultural é um instrumento decisivo para um desenvolvimento 

multidisciplinar integrado (social, económico, cultural, educacional, etc.) dos indivíduos 

e dos grupos (APDASC, 2019).1 

Em síntese, faz parte de um processo, de um programa, e de um projeto que beneficia o 

contacto direto com os indivíduos ou com os grupos e que tem como objetivo principal 

potencializar o desenvolvimento sustentável das comunidades, através dos ensinamentos 

que lhes são transmitidos, permitindo que os indivíduos sejam capazes de viver 

autonomamente. 

 

1.1.1- Objetivos e a Metodologia de Ação da Animação Sociocultural  

 

A ASC é uma estratégia de intervenção social, que apresenta como objetivo a promoção, 

a participação e a dinamização social, a partir de métodos de responsabilização dos 

indivíduos na gestão e direção dos seus próprios recursos. 

 
1 Disponível em: < http://www.apdasc.com/info/ver_pagina.php?id=20> Acesso em: 9 de julho 

de 2019 

 

http://www.apdasc.com/info/ver_pagina.php?id=20
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Os objetivos, da ASC, passam essencialmente por desorganizar pensamentos enraizados 

nos sujeitos, desprendendo certo incomodo, proporcionando ao sujeito analisar detalhes 

antes não observados (Melo, 2006). 

A ASC, comtempla uma metodologia plural, holística e ligada à investigação-ação. A 

investigação-ação é uma metodologia de investigação direcionada para o melhoramento 

da prática através da aquisição de aprendizagens que surgem por consequência de uma 

mudança. Esta investigação é participativa e baseia-se na planificação, ação, observação 

e reflexão. 

Ander- Egg (2000), expõe que a ASC, não apresenta uma metodologia específica, mas 

sim diferentes propostas metodológicas, que expõem um aspeto em comum, a 

metodologia participativa. 

A Animação Sociocultural mune-se de metodologias participativas e ativas para 

promover a implicação responsável e livre dos indivíduos na comunidade onde se 

inserem, tornando-os protagonistas do seu próprio desenvolvimento (Avelino Bento 

2003 p. 66). 

Segundo Trilla (2004) as metodologias que regem a animação sociocultural, são as 

seguintes: 

• metodologias quantitativas e empírico- analíticas: que se centram nos aspetos 

quantitativos dos fenómenos sociais e educativos. Porém o seu campo de atuação 

fica limitado a fenómenos de mediação, de controlo experimental e de análise 

estatística; 

• metodologias qualitativas e humanístico- interpretativas: que se orientam para a 

interpretação dos fenómenos socioculturais e interessam-se pelo estudo das ações 

a partir da perspetiva dos próprios agentes sociais. 

Na perspetiva de Perez Serrano (citado por Trilla, 2004) a ASC recorre a metodologias 

quantitativas e empírico-analíticas e a metodologias qualitativas, humanístico-

interpretativas, que têm como objetivo levar a uma mudança através da investigação-

ação, da investigação cooperativa e colaborativa, e da investigação participativa e 

avaliativa. 
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1.1.2- Modalidades e Âmbitos da Animação Sociocultural 

 

A Animação Sociocultural como um processo de intervenção social apresenta diferentes 

modalidades e âmbitos de atuação. Ventosa (1993, p.24) identifica as três modalidades 

que correspondem ao: 

• contexto cultural: com objetivos dirigidos para o desenvolvimento da 

criatividade, expressão e criação cultural ou artística, metodologicamente 

centrada na atividade e ou no produto; 

•  contexto social: apoiado na vertente comunitária (desenvolvimento do 

associativismo, aperfeiçoamento das relações humana) e na vertente assistencial 

(atuações do tipo compensatório ou de carácter paliativo); 

•  contexto educativo: orientado para o desenvolvimento da motivação da 

aprendizagem, da formação permanente, e da otimização de recursos pessoais. 

Apresenta igualmente um conjunto de âmbitos que segue uma perspetiva tridimensional, 

referente às suas estratégias de intervenção: 

• dimensão etária: infantil, juvenil, adultos e terceira idade; 

• espaço de intervenção: urbano e rural; 

• pluralidades de âmbitos:  educação; tempos livres; saúde; recursos naturais, entre 

outros. 

Lopes (2006) refere que os diferentes âmbitos da ASC têm como efeito a presença de 

vários termos para classificar as suas formas de atuação, tais como: animação 

socioeducativa; animação cultural; animação dos tempos livres; animação sócio laboral; 

animação comunitária; animação terapêutica; animação infantil, animação juvenil, entre 

muitos outros. Além dos referidos, o mesmo autor considera que poderão ser concebidos 

novos âmbitos de animação, cujo aparecimento é determinado pela dinâmica social que 

está em constante mudança. 

O mesmo autor defende ainda que a ASC não é uma metodologia com capacidade para 

dar resposta a todos os problemas da sociedade, mas acredita que através dos diferentes 

âmbitos mencionados é possível conduzir os cidadãos ao autodesenvolvimento, 

fortalecendo os laços das comunidades. 
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Embora todos os âmbitos possuam uma enorme relevância. A Animação na Infância e na 

Juventude terá um maior destaque, uma vez que se trata do público-alvo sobre o qual 

incide o presente relatório. 

 

1.1.2.1- A Animação na Infância e na Juventude  

 

A ASC na Infância, segundo Lopes (2006), surge como uma necessidade do regime 

democrático nacional e toma uma forma de animação socioeducativa. 

Na perspetiva de Costa (2008, pp. 44-45) a animação sociocultural na infância tem como 

objeto de intervenção educar através do ócio. Os seus propósitos são educativos, e a sua 

planificação de intervenção assenta na análise das necessidades e potencialidades dos 

indivíduos e dos modelos educativos. 

Tem como objetivo principal complementar as funções básicas da escola e as atividades 

relativas à educação não formal, através de programas lúdicos e formativos. 

As atividades e os meios utilizados pela ASC, no âmbito infantil, coincidem com vários 

métodos da educação não formal. Segundo Garcia (2005) a educação não-formal não se 

encontra diretamente articulada com a educação formal, pois trata-se de uma educação 

assente nas experiências individuais que complementa a formação integral do individuo. 

Os programas de ASC, para Lopes (2010), devem apresentar um conjunto de ações de 

carácter lúdico, que são vistas por Vilhena & Silva (2002) como a trilogia do “brincar, 

jogar e competir”, com o intuito de promover a socialização e o bem-estar da criança 

incutindo-lhe valores culturais e sociais. 

Segundo Lopes (2010), toda ação no âmbito da ASC na infância deve seguir os seguintes 

princípios: 

• a criatividade: ligada às áreas expressivas, e que apreciam formas inovadoras e 

métodos de aprendizagem de improvisação e espontaneidade; 

•  a componente lúdica: que se traduz na satisfação de participar; 

• a atividade: produtora de uma dinâmica de interação; 

• a socialização: manifestada através da interação entre os indivíduos, recorrendo a 

processos criativos; 

• a liberdade: provenientes de ações sem constrangimento e repressões; 
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• a participação: onde todos são os protagonistas, não existindo papéis secundários. 

 

De acordo com Sastre (2004) a ASC utiliza a pedagogia do ócio para desenvolver 

comportamentos que proporcionem o desenvolvimento pessoal e social das crianças. 

Nesta visão, podemos representar ócio como um tempo que nos humanize em tudo o que 

é humano (Caride, 2012, p. 311), possibilitando a promoção do bem-estar pessoal e social, 

garantindo a inclusão e promovendo o empoderamento das pessoas e das suas 

comunidades (Instituto de Estudios de Ocio, 2013), tornando-o assim num aspeto central 

do desenvolvimento humano, em especial das crianças e jovens. Pretende auxiliar os 

adolescentes a crescerem de forma autónoma, saudável e com responsabilidade. 

No âmbito juvenil, a escola e a família, deixa de ser um pilar fundamental nas vidas dos 

jovens, devido ao fator idade, coisa que não acontece na infância (Lopes, 2010). Uma das 

caraterísticas que marca este público-alvo, é a necessidade de afirmação da identidade e 

a tentativa de libertação e proteção da família. Nesta faixa etária, destaca-se o forte 

sentimento de pertença a um grupo, muitas das vezes guiado por normas e regras, 

associadas à cultura da imagem, às tendências musicais e às estéticas (Sprinthall & 

Sprinthall, 1993). 

A ASC juvenil caracteriza-se pela ânsia por liberdade, procurando o desconhecido e o 

risco como modo de ação. Este grupo, salienta que a participação é de extrema 

importância. Para tal, têm de se sentir protagonistas e não elementos passivos. 

De acordo com Lopes (2006) a ASC na juventude está orientada para a concretização dos 

seguintes objetivos: 

• promover experiências educativas de cariz pessoal e social durante os tempos de 

ócio; 

• criar distintas aprendizagens que levem à criação de princípios democráticos, 

através de ações de voluntariado, de educação intercultural e multicultural, pela 

participação em campos de trabalho internacionais, pela frequência de albergues 

de juventude (Lopes 2006, p. 318); 

• fomentar a partilha entre os jovens, através de um processo que estimule o 

protagonismo dos mesmos, criando assim, autoestima; 
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• realizar iniciativas que estimulem o âmbito social dos jovens através projetos 

ligados ao teatro, ao desporto com o intuito de quebrar tensões, agressividade, 

violência e dificuldades de relação e socialização (Lopes 2006, p. 318). 

O mesmo autor refere ainda que a animação juvenil tem um quadro de referência própria, 

baseado em alguns princípios, tais como (Lopes, 2006 p. 318): 

• a liberdade:  manifestada na busca pelo desconhecido que acarreta sempre algum 

tipo de risco e imprevisibilidade e que pressupõem sempre uma ação;  

• a promoção do associativismo: enquanto forma de socialização e de orientação 

de anseios comuns e de promoção de saberes; 

• a participação: elemento essencial para os jovens se sentirem protagonistas e 

diminuírem por consequência a sua inércia; 

• o voluntariado: enquanto compromisso solidário e não como forma dissimulada 

de obtenção de mão-de-obra grátis 

Segundo estes objetivos e princípios, fica evidente que sem o Animador, tal não seria 

possível de ser concretizado. O papel passa por estimular e auxiliar os jovens no processo 

de transição para a vida pós-escolar, e no alcance da identidade própria, possibilitando a 

autonomia e a independência. O animador é um profissional que observa, estimula 

dinâmicas para os jovens tendo em consideração o seu estilo e características. 

Neste segmento surge a necessidade por parte de ASC infantojuvenil, da implementação 

de distintos projetos de caráter social, em contextos de associativismo, com o objetivo de 

formar e educar, através da educação não formal, do ócio e das atividades lúdico 

pedagógicas, crianças e jovens conscientes do seu papel na sociedade, algo fundamental 

nos dias de hoje, onde as pessoas tendem a atitudes individualistas e preconceituosas. 

 

1.2- Projeto Implementado no Âmbito da Infância e da Juventude 

 

A área de desenvolvimento social recebe uma especial atenção, pois é dela a 

responsabilidade de gerir programas, projetos e tecnologias sociais, ações que são 

decisivas para mudar e para melhoram a realidade de crianças e jovens. 
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O projeto “Nasci Para Ser +” é um exemplo desses projetos sociais, que fazem todo o 

sentido serem implementados no âmbito da infância e da juventude em contexto de Centro 

de Atividades e Tempos Livres (CATL). 

Este projeto abrange todos os CATL da Cáritas Diocesana de Coimbra, colocando as 

crianças e os jovens no centro da ação, através de atividades de sensibilização/ formação 

em temáticas especificas quer para as crianças e jovens quer para os pais. O projeto 

pretende marcar a diferença dos CATL nas comunidades educativas e nas famílias, 

melhorando as respostas sociais mediante uma intervenção pedagógica. O projeto 

apresenta uma lógica de continuidade durante um período de 3 anos, percorrendo um 

caminho que será construído em função das expetativas, da participação e também das 

características de cada comunidade. 

O Projeto “Nasci Para Ser+” tem a função libertadora, tolerante e inclusiva, permitindo 

que cada individuo ou grupo seja diferente, marque pela diferença e cresça na diversidade. 

Este tema desenvolver-se-á ao longo de cada um dos três anos, assente em subtemas, para 

facilitar um melhor enfoque das atividades nos aspetos que se afiguram fundamentais, ou 

seja, 1ºAno: “SER+” Único; 2º Ano: “SER+” Criativo; 3º Ano: “SER+” Construtivo. 

Todas as atividades são baseadas nesses subtemas e todas elas se interligam com um 

objetivo comum, que passa pela transmissão de valores de cidadania e solidariedade, 

adotando uma postura de respeito perante a sociedade em que estão inseridos. 

Este projeto tem como objetivo que as crianças e jovens do CATL, desempenhem um 

papel efetivo na construção do seu conhecimento e do seu desenvolvimento global, 

privilegiando a descoberta, a experimentação e a participação nas atividades propostas. 

O sucesso da implementação deste tipo de projetos passa em muito pela forma como é 

exposto pela instituição e da maneira como é aceite pelo público a quem se dirige. 
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2- Casa da Sagrada Família da Guarda 
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2.1- Caraterização da Instituição 

 

 

A Casa da Sagrada Família (Figura 1), apresenta-se como uma Instituição de 

Solidariedade Social, que se divide em duas valências: o Lar de Infância e Juventude (LIJ) 

e o Centro de Atividades e Tempos Livres, que atualmente apresenta um total de 62 

crianças e jovens. Esta instituição de caráter social apresenta como órgãos direcionais 

desde 1936 até os dias de hoje, as Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena. 

 

 

O LIJ acolhe crianças e jovens do distrito da Guarda, que através de processos jurídicos 

foram retirados do seio familiar, por pertencerem a famílias destruturadas que não 

apresentam condições de suportar e apoiar as necessidades, físicas, psicológicas e sociais 

destas crianças e jovens. A Casa da Sagrada Família, juntamente com o LIJ pretende 

proporcionar a estas crianças e jovens uma formação integral à luz dos ensinamentos da 

igreja e um aperfeiçoamento cultural, profissional, espiritual e moral, bem como uma 

integração social na comunidade. O trabalho desta instituição não passa só pelas crianças 

e jovens institucionalizadas, como também pelo seu meio familiar, transformando hábitos 

e padrões prejudiciais para os membros da família possibilitando de novo a reintegração. 

Devido ao excelente trabalho realizado a Casa da Sagrada Família, atualmente apresenta 

acordos de cooperação e de gestão com o Centro Regional de Segurança Social do Centro, 

Instituto da Segurança Social do Distrito da Guarda, para as valências de LIJ e de CATL. 

Figura  1- Casa da Sagrada Família da Guarda. 

Fonte: Terras da Beira. 
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Em 1985 e 1986, abriu-se a valência de CATL, para o 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico, 

como forma de integração e confraternização das crianças e jovens do LIJ, com outras 

crianças  da mesma faixa etária, para que se sintam mais integradas na sociedade, e a 

própria comunidade as aceite com mais carinho e naturalidade.  

O CATL, afiguram-se como espaços lúdico-pedagógicos, tendo como função 

complementar, diversificar e enriquecer as vivências dos seus utentes, numa perspetiva 

de inclusão social e cultural.  

 

2.2- O impacto da instituição na comunidade 
 

A Casa da Sagrada Família da Guarda é uma Instituição Particular de Solidariedade Social 

que promove a sua atuação em proximidade com a população, procurando dar respostas 

aos problemas sociais emergentes. A presente instituição destaca-se pela importância na 

dinamização da economia local, não só pelos serviços que presta, mas também devido 

aos postos de trabalho que promove. Deste modo, são instituições como esta, que melhor 

promovem a qualidade de vida da comunidade onde estão inseridas pelo conhecimento 

que a proximidade lhe confere. 

Este tipo de instituições tem um grande impacto nas comunidades não só pelos serviços 

que presta à população, mas também por serem um elo de ligação entre as pessoas, 

desenvolvendo a interação social e cultural. 

Enquanto instituição de cariz social, a Casa da Sagrada Família da Guarda, exerce um 

papel importante na construção de uma cidadania responsável, através da implementação 

de projetos sociais apoiados pelo setor público e privado. 

A Casa da Sagrada Família da Guarda, através da sua rede de serviços e equipamentos 

sociais tem vindo a fornecer respostas a todos aqueles que delas necessitam, através da 

valência de LIJ, que se empenha para dar respostas a nível do combate à exclusão social 

de crianças e jovens desfavorecidas e através do CATL, que se apresenta fundamental 

para muitas famílias da cidade da Guarda, devido ao apoio que através desta valência é 

dado às crianças e jovens, sendo que esse apoio não se cinge apenas ao escolar mas 

envolve também o apoio social, emocional e psicológico. 
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O trabalho de um Animador na Casa da Sagrada Família é deveras importante não só para 

a instituição, mas para toda a comunidade, pois é um profissional capaz de planear 

atividades lúdicas, que promovam a motivação indispensável para o aumento da 

criatividade da memorização e da socialização das crianças e jovens. 

 

2.3- Caraterização do Público-alvo 

 

Na Casa da Sagrada Família da Guarda existe o Lar de Infância e Juventude que se destina 

a acolher e apoiar crianças e jovens do sexo feminino com idades compreendidas entre os 

5 e os 21 anos. Existe também o Centro de Atividades de Tempos Livres que contribui 

para a ocupação dos tempos livres em horário extraescolar de crianças e jovens com 

idades abrangidas entre os 6 e os 13 anos. 

O trabalho dentro da instituição passou apenas pelo CATL, que tem como objetivos 

segundo a (Norma II do Despacho Normativo 96/89): 

• promover atividades para as crianças e jovens, colmatando todas as carências 

existentes induzindo a um maior desenvolvimento pessoal. 

• gerar um espaço de evolução pessoal, de forma a que as crianças e os jovens 

adquiram os princípios básicos de cidadania. 

• contribuir para a interligação entre família- escola- comunidade-estabelecimento, 

criando uma parceria de interajuda. 

Segundo a perspetiva de Abreu (1990), os CATL, não devem ser apenas um alargamento 

do período escolar, mas um espaço dedicado a atividades lúdicas ou até mesmo a 

momentos de ócio. 

Para a Lei de Bases do Sistema Educativo, de 14 de outubro de 1986, reformulada em 30 

de agosto de 2005, do artigo 3 alínea f), os CATL, têm a função de favorecer o 

desenvolvimento pessoal e comunitário dos sujeitos, não só pela ocupação dos tempos 

livres que promovem a socialização, mas através de estratégias que permitem ocupar o 

tempo livre com atividades criativas.  
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3- Estágio Curricular 
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3.1- Atividades desenvolvidas no estágio curricular 

 

No processo de licenciatura o estágio curricular é uma etapa extremamente importante, 

particularmente na Licenciatura em Animação Sociocultural, pois permite ao aluno estar 

em contacto com o mercado de trabalho e assim adquirir conhecimentos e competências 

relacionadas com a profissão que futuramente irá exercer.  

O estágio curricular sobre o qual incide o presente relatório, decorreu na Casa da Sagrada 

Família da Guarda, na valência de CATL, com crianças e jovens com idades 

compreendidas entre os 6 e os 13 anos que frequentam cinco escolas da Guarda (a escola 

Augusto Gil, a escola Adães Bermudes, a escola do Bomfim, a escola do primeiro ciclo 

do ensino básico do Bairro da Luz e a escola básica de Santa Clara-2º ciclo) e que no 

horário de almoço, no pós-aulas e nas férias escolares frequentam o CATL. 

A escolha deste local de estágio passou essencialmente pelo forte interesse neste público-

alvo e nesta área em específico. 

O estágio curricular na Casa da Sagrada Família da Guarda, teve uma duração de 400 

horas e tinha como horário estipulado, das 11h00 até às 14h00 e das 15h00 às 18h30, 

fazendo diariamente um total de 06h30. No período de férias das crianças e dos jovens 

do CATL, o meu horário mudava (anexo 1), com o meu consenso, em prol do bom 

funcionamento da instituição e das atividades desenvolvidas (anexo 2), tendo dias que 

começava mais cedo e acabava mais tarde. 

As atividades diárias concentravam-se, essencialmente, no cuidado das crianças e dos 

jovens. Esses cuidados passavam pelo auxílio na hora da refeição, do recreio, do autocarro 

e do apoio ao estudo. 

No refeitório, o trabalho passava pelo auxílio do corte dos alimentos, assegurar que saíam 

da mesa com o prato limpo e que mantinham a ordem durante o momento da refeição. No 

recreio, evitar que as crianças se expusessem a situações de perigo e mantê-las ocupadas 

com atividades lúdicas eram as principais funções exercidas. Já na hora do autocarro, a 

função passava por colocar os cintos de segurança e garantir que as crianças passavam na 

passadeira de pedestre. No apoio ao estudo, auxiliar as crianças com os trabalhos de casa. 

O CATL apresenta um calendário de atividades semanais (anexo 4), logo as atividades 

desenvolvidas de expressão plástica, de expressão físico-motora, de expressão musical e 
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de expressão dramática eram realizadas em alguns tempos livres, que não era muitos, ou 

no período de férias escolares, onde havia mais hipóteses de trabalhar todas essas 

expressões. 

As atividades desenvolvidas recaíam essencialmente em trabalhos manuais 

preferencialmente como estratégia de assinalar as datas comemorativas como o dia do 

pai, da mãe, da criança, a Páscoa, a primavera e o carnaval. 

No período de férias escolares, mais concretamente nas férias da Páscoa, foi criado um 

cronograma de atividades (anexo 5) onde tive total liberdade de apresentar várias 

atividades para o enriquecimento do mesmo. Em contrapartida nas férias de Carnaval, 

não foi criado qualquer cronograma, mas tive a oportunidade de realizar várias atividades 

lúdicas.  

No decorrer do estágio a instituição também organizou dois eventos que tinham como 

objetivos a angariação de fundos, onde o meu contributo enquanto estagiária foi muito 

importante, pois puderam contar com mais um membro para o alcance do objetivo. 

 

3.1.1- Operacionalização de Atividades de Expressão Plástica 

 

 

A Expressão Plástica, segundo Sousa (2003 p. 160), recai apenas na evolução das 

habilidades e na satisfação das necessidades da criança ou do jovem.  Esta expressão é 

essencialmente uma ação natural, livre e espontânea da criança que se dá através da 

pintura, da modelagem, da colagem, do recorte, do decalque, entre muitas outras técnicas, 

no qual as crianças e os jovens podem manipular e experimentar novos materiais, 

conhecer formas e cores. Neste sentido, realizamos diversos trabalhos de acordo com este 

género de expressão proporcionando a este público momentos de aprendizagem e de 

partilha, estimulando a motricidade fina, a cognição, as relações interpessoais, a 

criatividade e a imaginação, explorando novas técnicas e desenvolvendo o sentido 

estético. 
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3.1.1.1- Porta Moedas Tetra Pack 

 

Para a realização da atividade foram utilizadas caixa tetra pack. Primeiramente foi 

necessário cortar a parte superior e inferior da caixa e depois abri-la ao meio. Feito isso, 

ficamos com um formato de retângulo que lavamos e deixamos secar muito bem. De 

seguida, retiramos todo o papel da embalagem. Traçamos uma linha na horizontal com 3 

cm de altura deixando uma aba ao centro da caixa e recortamos (Figura 2). Com estes 

procedimentos feitos começamos a colar os tecidos na base. Tecidos colados e com as 

abas para dentro, cosemos um botão ao centro da caixa. Dobramos o retângulo para ficar 

com estrutura de um porta moedas e colamos com cola quente. Posteriormente cozemos 

um botão e fizemos um furo no qual colocamos um elástico para fechar o porta moedas e 

assim finalizamos as carteiras. Por fim fizemos um embrulho em formato de rebuçado 

com pepel crepe e dois pedaços de fita de cetim. 

 

3.1.1.2- Enfeites de Primavera  

 

Com a chegada da Primavera decidimos enfeitar o corredor do CATL, dando-lhe assim 

cor e alegria. Para isso fizemos várias letras correspondestes à palavra “primavera” e 

decorámo-las com vários tipos de flores feitas apenas com cartolina. Fizemos também 

Figura  2- Recorte da Caixa. 

Fonte: Registo próprio. 
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com o mesmo material, borboletas, joaninhas, avelhas e pássaros que remetem a esta 

estação do ano (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.3- Saco de Coelho da Páscoa  

 

O saco foi feito para ser uma prenda da Páscoa para as crianças e jovens. Para esta 

atividade começámos a desenhar as orelhas de um coelho em sacos de papel branco e 

recortamos as mesmas (Figura 4). De seguida desenhamos os olhos, o nariz e os bigodes 

Figura  3- Construção dos Enfeites. 

Fonte: Registo próprio. 

 

 

Figura  4- Recorte do Saco. 

Fonte: Registo próprio. 
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do coelho. Com lã fizemos vários pompons que colámos com cola quente na parte de trás 

dos mesmos, para fazer os rabos dos coelhos. Posteriormente colocámos várias tiras de 

folhas de papel que não tinham mais utilidade dentro dos sacos, para fazer uma espécie 

de “ninho”, onde colocamos chocolates. Por fim fechamos os sacos com uma fita de cetim 

que prendia na orelha do coelho. 

 

3.1.1.4- Saco de Pipocas em Formato de Ovelha  

 

Com a chegada do dia da criança decidimos fazer saquinhos de pipocas com formato de 

ovelha (Figura 5). Para isso, foram necessários sacos de plástico onde colocamos as 

pipocas que fizemos na instituição. Construímos também com papel eva, cabeças de 

ovelhas no qual colamos algodão para fazer de “lã”, colamos olhos de plástico e com um 

marcador preto fizemos uma boca. De seguida colamos paus de gelados nas cabeças que 

posteriormente foram coladas nos sacos já fechados com as pipocas dentro. As cabeças 

das ovelhas não só tinham a função de enfeitar os sacos como também serviam de 

marcadores para livros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5- Saco de Pipocas de Ovelhas. 

Fonte: Registo próprio. 
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3.1.1.5- Descobre o Desenho 

 

O jogo descobre o desenho, foi realizado nas férias de Carnaval e consistiu na escolha de 

uma criança ou de um jovem para ir ao quadro fazer um desenho sobre o que a animadora 

estagiária lhe tinha dito em segredo. Depois a criança ou o jovem tinha de desenhar e os 

restantes colegas tinham de adivinhar o que foi desenhado. Quem acertasse, passava a ir 

desenhar e assim sucessivamente (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.6- Desenho Livre 

 

A atividade foi implementada no período de férias de Carnaval e consistiu em estimular 

a criatividade das crianças e dos jovens através do desenho livre. Nesta atividade as 

crianças e os jovens desenharam e coloriram vários desenhos que elas próprias criaram 

de forma livre e espontânea (Figura 7). 

 

 

Figura  6- Elaboração do Desenho. 

Fonte: Registo próprio. 
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3.1.1.7- Dominó de Madeira 

 

O Dominó de Madeira (Figura 8) surgiu como prenda do dia do Pai, assinalando assim 

esta data comemorativa. Para a execução do dominó começamos por medir tábuas de 

forma a que as peças ficassem com uma medida aproximada à de um dominó tradicional. 

Com a ajuda de uma serra elétrica cortou-se as tábuas pela medida estipulada. É 

importante reforçar que esta etapa não teve a mão das crianças/jovens pelo perigo que o 

trabalho apresentava. Com as tábuas cortadas as crianças e os jovens com o recurso a 

Figura  7- Desenho Livre. 

Fonte: Registo próprio. 

 

Figura  8- Construção do Dominó. 

Fonte: Registo próprio. 

 



Relatório de Estágio Curricular em Animação Sociocultural 

 

23 
 

lixas, lixaram as mesmas para que ficassem uniformes. Depois de vários dias nesta tarefa 

começamos por desenhar a lápis as pintas do dominó e com a ajuda de um adulto 

pirogravamos as mesmas. Com estes passos realizados o dominó ficou pronto e foi 

colocado em um saquinho de organza, que às crianças e aos jovens ofereceram aos seus 

pais.  

 

3.1.1.8- Peixes de Madeira  

 

Com esta atividade pretendemos reaproveitar as tábuas que não foram utilizadas na 

atividade do dominó de madeira. Assim recriamos um jogo muito antigo que consiste em 

pescar vários peixes num alguidar com água. Para isso construímos peixes de madeira 

(Figura 9). Para o fabrico dos peixes começamos por desenhar o animal nas tábuas e 

depois com o auxílio das ferramentas de corte, cortamos os moldes. Após o corte 

começamos a lixar os mesmos para que ficassem lisos. Devido ao término do meu estágio 

não pude acompanhar o restante processo, mas sei que de seguida as crianças 

pirogravaram os mesmos, sempre com a ajuda de um adulto. Colocaram também uma 

argola nos peixes e construíram as canas de pesca com ramos de árvores, com um fio de 

pesca e com um gancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  9- Construção dos “peixes”. 

Fonte: Registo próprio. 
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3.1.1.9- Preparativos para o Arraial 

 

Todos os anos se realiza um arraial na época dos Santos Populares na Instituição e este 

ano não foi exceção (Anexo 7). Logo, foi necessário enfeitar os arcos com que as 

crianças/jovens iriam dançar nesse dia. Assim dividimos os arcos por quatro temas, as 

sardinhas, o bailarico, a fogueira, e os manjericos, cada tema era associado a um ano 

escolar. Esta atividade realizou-se no fim do meu estágio logo, não pude acompanhar todo 

o processo, apenas participei na construção dos arcos alusivos aos temas da sardinha, do 

bailarico e do manjerico (Figura 10). Esta atividade constitui em desenhar em papelão, 

frente e verso, sardinhas e duas pessoas a dançar que remetia ao bailarico. De seguida 

recortamos e pintamos a gosto. Também pintamos copos de iogurtes, depois de retiramos 

o papel da embalagem, que serviam de vasos para os manjericos. Após este processo 

colocamos os enfeites nos arcos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2- Resultados Obtidos com as Atividades de Expressão Plástica 

 

Ao longo do meu estágio curricular, percebi que as atividades de Expressão Plástica eram 

aquelas que mais cativavam as crianças e os jovens, devido à maior adesão.  

Figura  10- Preparação dos enfeites dos arcos. 

Fonte: Registo próprio. 
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Foram realizadas várias atividades nesta expressão e em cada atividade, as reações, as 

emoções e as expectativas foram diferentes. 

No porta moedas tetra pack, pude observar que as crianças queriam muito participar em 

todo o processo de construção. Houve crianças que adoraram o processo de colar os 

tecidos e de escolher qual o tecido que queriam para a sua carteira, e houve uma outra 

criança que me chamou bastante a atenção pois adorava pregar os botões, pois tinha sido 

a sua mãe a ensinar-lhe essa técnica e ela mostrava-se muito orgulhosa disso. Também 

senti que eles(as) sentiam muita curiosidade de ver como ficaria o porta moedas, pois 

construir uma carteira com uma embalagem tetra pack era algo que lhes era estranho e 

que não conseguiam imaginar o resultado final. 

Nos enfeites de primavera constatei que as crianças/jovens tiveram mais dificuldades logo 

foram também mais reativas à atividade, pois não sabiam como fazer flores e animais 

associados a esta estação do ano com cartolinas, pois este processo exigia a construção 

das mesmas por camadas e com vários pormenores que dessem uma visão/sensação de 

tridimensionalidade.  

No que diz respeito aos sacos de coelho para a páscoa, que exigia desenhar e cortar e fazer 

pompons foi mais aliciante para eles(as). Pude notar não só com esta atividade, mas 

também com as atividades “palavra um desenho” e “um desenho livre”, que as 

crianças/jovens adoravam desenhar e colorir, pois conseguiam expressar as suas emoções. 

Através dessa prática, que as acalmava e lhes permitia sair um pouco do mundo real e 

embarcar para o seu mundo imaginário e criativo, foi possível criar um ambiente de 

trabalho e partilha. O mesmo aconteceu com os preparativos para o arraial, onde houve 

uma grande adesão das crianças/jovens sem que isso lhes fosse imposto. Verificamos que 

era algo que eles adoravam e que lhes proporcionava momentos de partilha e de afetos 

com muita animação e alegria à mistura. 

Na parte das atividades de carpintaria, como é o caso do dominó de madeira e dos peixes 

de madeira, o que as crianças e jovens mais gostavam de fazer era de lixar a madeira. De 

certa forma aquela prática de alisar a madeira relaxava-os, o que os levava por vezes a 

preferirem lixar do que propriamente brincar. Como estas atividades foram atividades 

bastante demoradas no seu processo de construção, especialmente o dominó de madeira, 

provocou assim uma sensação de desânimo e de desinteresse nas crianças e nos jovens e 

o resultado disso recaiu em algumas peças mal finalizadas. Já o procedimento de 



Relatório de Estágio Curricular em Animação Sociocultural 

 

26 
 

pirogravura foi sempre um trabalho que as crianças e jovens nunca perderam o interesse 

e que sempre quiseram participar mostrando-se muito interessadas e empolgadas, talvez 

por ser uma tarefa pouco comum. 

 

3.1.3- Operacionalização de Atividades de Expressão Físico-Motor 

 

Na ótica de Lopes (2007), a expressão físico-motora na ASC, recai apenas e 

exclusivamente no movimento expressivo do corpo de forma livre. É através desta 

expressão que as crianças e os jovens se expressam de forma espontânea e instintiva, no 

qual são protagonista nas ações que fomentem a construção da cidadania.  

Segundo Almeida (2007) é através do movimento corporal expressivo que se obtêm 

capacidades motoras, cognitivas, comportamentais e psicoafectivas das crianças e dos 

jovens. Assim se dá a pertinência da implementação de atividades como as que se seguem, 

que promovem a estimulação das capacidades motoras, da concentração, promovendo a 

integração grupal e a socialização através do divertimento e do convívio. 

 

3.1.3.1- Jogo da Batata Quente  

 

Para iniciarmos este jogo tivemos que formar um círculo sentados no chão (Figura 11). 

O jogo consiste em imaginarmos que a bola era uma batata quente logo não podíamos 

Figura  11- Jogo da Batata Quente. 

Fonte: Registo próprio. 
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ficar com ela nas mãos, tendo que passá-la muito rápido para um colega. O jogo foi 

realizado ao som da música. Enquanto a música tocava, as crianças e jovens tinham de 

estar sempre a passar a bola uns aos outros, para que quando a música parasse não 

ficassem com a bola na mão. Quem ficasse com a bola no momento em que a música 

deixasse de tocar perdia tendo que abandonar o jogo e assim sucessivamente. 

 

3.1.3.2- Concurso de Dança  

 

Nesta atividade as crianças e os jovens dançaram várias músicas do seu gosto, que antes 

passavam pela supervisão da animadora estagiária (Figura 12). As crianças que estavam 

de fora é que avaliavam a prestação dos colegas e escolhiam pela maioria a criança ou o 

jovem que para eles(as) teria dançado melhor. Nesta atividade não dominava a 

competição, mas apenas a diversão e ninguém ganhava nada ao certo porque todos já 

eram vencedores por terem dado o seu melhor e por participarem. 

 

3.1.3.3- Jogo do Carrinho de Mão  

 

Este jogo é feito a pares, em que um é o “homem” outro é o “carrinho de mão”. Cria-se 

uma linha imaginária e todos os pares têm que ficar atrás da mesma, ela é uma espécie de 

Figura  12- Execução da dança. 

Fonte: Registo próprio. 

 



Relatório de Estágio Curricular em Animação Sociocultural 

 

28 
 

linha de partida e de chegada. A criança ou o jovem que está à frente é o “carinho de mão” 

logo tem de adotar uma postura que exige colocar as mãos no chão e elevar as pernas até 

às mãos do colega que está atrás e que será o “homem”. O que executa o papel de 

“homem” tem de segurar muito bem as pernas do colega para não haver o riso de alguém 

se magoar. Após todos os pares estarem colocadas nas posições adequadas inicia-se o 

jogo. O objetivo é ser o primeiro a chegar à meta, sempre na posição de “carrinho de 

mão” (Figura 13).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.4- Jogo das Tocas e dos Coelhos  

 

Para o jogo das tocas e dos coelhos dividimos as crianças e os jovens em grupos de três. 

Duas das crianças ou jovens ficavam com as mãos estendidas formando a “toca” e a outra 

era o “coelhinho” que tinha de ficar dentro da mesma (Figura 14). Assim formámos vários 

Figura  13- Jogo do Carinho de Mão. 

Fonte: Registo próprio. 

 

 

Figura  14- Realização do jogo das Tocas e dos Coelhos. 

Fonte: Registo próprio. 
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grupos de três (toca e coelhinho) espalhados pela sala. Após estarem todos a postos a 

animadora estagiária dizia: “Coelhinho, sai da toca!” e todas as tocas se abriam (as 

crianças levantavam as mãos, libertando a saída para o coelhinho). Nesse momento a 

criança ou o jovem que estava sem toca tinha de procurar uma para se abrigar. Quem 

ficasse sem toca tinha de esperar a indicação da animadora estagiária, para dar início ao 

jogo novamente. 

 

3.1.3.5- Jogo dos Pares 

 

O jogo dos pares consiste como o próprio nome indica em formar pares (Figura 15). As 

crianças e os jovens tinham de deambular pela sala e estarem atentos à Animadora 

estagiária que com os dedos ia indicando números, com os quais tinham de fazer os 

grupos, ou seja, a Animadora levantava a mão bem alto e colocava quatro dedos como 

indicação que as crianças e os jovens tinham de fazer grupos de quatros e assim 

sucessivamente. Quem ficasse de fora perdia, mas não saia do jogo, continuando assim 

sempre a jogar.

Figura  15- Execução do Jogo dos Pares. 

Fonte: Registo próprio. 
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3.1.3.6- Jogo do Sr. Doutor 

 

Para darmos início a este jogo começámos por eleger uma criança ou jovem para ser o 

“Sr. Doutor”, que ficava de fora e de costas voltadas para os restantes. Os outros jogadores 

tinham de formar uma roda dando as mãos e tentando emaranhar-se com todos os seus 

membros, os superiores e os inferiores, sem nunca largarem as mãos uns dos outros. Feito 

isto gritávamos: “Sr. Doutor, tenho uma dor”. Então o “Sr. Doutor” tinha de tentar 

desemaranhar os jogadores, sem que estes largassem as mãos uns dos outros (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.7- Jogo do Rei e da Rainha 

  

Para o jogo do rei e da rainha tivemos que dividir as meninas dos meninos. Depois a 

animadora estagiária atribuiu nomes fictícios aos meninos e às meninas. Para este jogo os 

meninos não podiam saber o nome das meninas e vice-versa. Seguidamente a animadora 

estagiária dirigiu-se aos meninos e disse: “O Rei D. Carlos (nome fictício atribuído a um 

menino) vai casar com a Rainha D. Isabel (nome fictício atribuído a uma menina). O 

objetivo é que o rei descubra qual é a rainha com quem vai casar, para isso tem de ir ao 

pé das meninas e fazer um vênia, caso a menina lhe vire às costas quer dizer que ela não 

é a rainha com quem ele se vai casar, ou seja, não é a rainha D. Isabel, caso a menina faça 

Figura  16- Realização do Jogo do Sr. Doutor. 

Fonte: Registo próprio. 
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um vênia significa que ela é a rainha que o rei procurava e que ambos se vão casar (Figura 

17). Neste jogo também pode ser a rainha a tentar descobrir qual é o rei com que se vai 

casar. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.8- Jogo Segue as Ordens  

 

Neste jogo as crianças e os jovens tiveram de deambular pela sala. Depois a animadora 

estagiária, ia dando ordens que as crianças e os jovens tinham de cumprir (Figura 18). 

Figura  17- Jogo do Rei e da Rainha. 

Fonte: Registo próprio. 

 

 

Figura  18- Jogo Segue as Ordens. 

Fonte: Registo próprio. 
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As ordens passavam por correr, andar de vagar, parar, saltar de pé juntos, saltar ao pé 

coxinho, saltar à tesoura, sentar no chão entre outras ordens deste género. As ordens 

inicialmente eram dadas com um intervalo longo entre as mesmas até que os intervalos 

foram diminuindo dificultando assim o nível do jogo tornando-o mais rápido. 

 

3.1.3.9- Caça aos Ovos 

 

Esta atividade realizou-se nas férias da Páscoa (anexo 5) no qual fizemos uma caça aos 

ovos, onde as crianças e os jovens tiveram que seguir várias pistas e responder a várias 

questões associadas à instituição e à Páscoa (Figura 19) que os levava a encontrar os ovos. 

Para isso dividimos as crianças por vários grupos nos quais continham crianças mais 

novas e outras mais velhas para haver assim uma divisão justa. Por fim foram 

recompensados com os ovos que encontraram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.10- Visita ao Parque 

 

Nas férias da Páscoa planeamos uma atividade que consistiu em passar umas horas no 

Parque Municipal da Guarda, que fica muito perto da instituição e é um ótimo espaço 

Figura  19- Caça aos Ovos da Páscoa. 

Fonte: Registo próprio. 
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para as crianças e os jovens brincarem ao ar livre de forma segura. Elas puderam assim, 

saltar à corda (Figura 20), jogar futebol, correr ao ar livre, jogar as escondidas entre as 

árvores e fazer muitas outras brincadeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1.4- Resultados Obtidos com as Atividades de Expressão Físico-Motora 

 

A Expressão Físico-Motora foi uma ótima expressão para trabalhar com as crianças e os 

jovens, pois é uma expressão que exige muita dinâmica e movimento, e as crianças e os 

jovens conseguiam assim desgastar muitas das energias e tensões acumuladas o que 

resultava como consequência no final em melhores comportamentos.  

Todos os jogos feitos nesta expressão foram sempre muito animados e as crianças e os 

jovens divertiam-se imenso, dando muitas gargalhadas. Estes jogos também ajudaram e 

muito na socialização e na afetividade, pois era jogos que exigiam contacto físico e a troca 

de parceiros nos jogos, o que permitiu que as crianças interagissem com meninos(as) que 

no recreio não brincariam com tanta frequência. 

O espírito de equipa era fortemente notado nestes jogos, as crianças e os jovens uniam-se 

com todos os elementos do seu grupo tentando sempre dar o seu melhor, mostrando até 

um pouco do que é a competitividade saudável. 

Neste tipo de expressão pude observar certas atitudes muito humanas por parte das 

crianças e dos jovens no sentido da união, do trabalho em equipa, do respeito pelo 

adversário, da amizade e até do saber perder e do saber felicitar quem ganhou. 

Figura  20- Saltar à corda no Parque Municipal da Guarda. 

Fonte: Registo próprio. 
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No presente contexto apercebi-me que esta expressão é uma ótima forma de ensinar as 

crianças e os jovens a respeitar as regras do dia-a-dia, pois é através dos jogos lúdicos e 

educativos que as crianças e os jovens são confrontadas com as regras impostas nos 

mesmos e começam a ter uma noção das regras não só neste contexto de brincadeira, mas 

também no seu dia-a-dia. 

Para as crianças e para os jovens foi importante este tipo de atividades, não só pelos 

aspetos já mencionados, como por permitir o aparecimento de novas brincadeiras que 

surgiram com o estímulo da criatividade, sem ser o jogar à bola.  

Com estas atividades as crianças e os jovens divertiram-se muito e vivenciaram 

oportunidades que lhes facultaram o encontro com elas próprias, o de reconhecimento do 

outro, de explorar novas realidades e o de adquirir novos conhecimentos. 

 

3.1.5- Operacionalização de Atividades de Expressão Dramática  

 

De acordo com Lopes (2007) a expressão dramática envolve um trabalho assente nas 

emoções. Para Reis (2005) a expressão dramática ajuda a criança e o jovem a desenvolver 

uma maior precessão não só de si como do outro e do meio envolvente. Esta expressão 

desenvolve capacidades intelectuais, afetivas e físicas a partir de jogos de expressão 

dramática no qual exploram a sua identidade, a sua personalidade e compreendem até os 

seus limites em termos de imaginação e criatividade. 

 

3.1.5.1- Jogo do Zip-Zap 

 

Este jogo de expressão dramática tem como designação “Zip-Zap” (Figura 21). Neste 

jogo as crianças e os jovens formaram um círculo e uma delas tinha de fazer um gesto 

para o colega do lado direito e dizer “Zip”, e assim sucessivamente. Quando alguma 

criança fazia um outro gesto com as mãos e dizia “boiwoowiom” o sentido da corrente 

invertia e passava-se a dizer-se “Zap”. Foram incutidas novas regras no jogo e qualquer 

criança podia dizer a palavra “elevador” com isto tínhamos de descer e subir conforme 

era ordenado, podiam de igual forma dizer a palavra “café” e o grupo tinha que fingir que 
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estava a beber um café. Este jogo cria uma dinâmica bastante interessante a nível da 

expressão corporal, da observação e das relações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.2- Jogo das Cadeiras e dos Jornais  

 

Este jogo foi realizado tanto nas férias de Carnaval como nas férias da Páscoa. O que 

diferenciou os jogos foi que ambos se realizaram com indutores diferentes. O primeiro 

foi realizado com folhas de jornal (Figura 22) e o outro com cadeiras (Figura 23). O 

exercício feito com folhas de jornal consistiu em colocar no chão as folhas espalhas pela 

sala e ao som de uma música as crianças e os jovens tinham de se deslocar pelo espaço.

Figura  21- Jogo do Zip-Zap. 

Fonte: Registo próprio. 

 

 

Figura  22- Jogo dos Jornais. 

Fonte: Registo próprio. 
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Quando a música parasse, as mesmas tinham de se colocar em cima de um jornal, 

assegurando assim um lugar no jogo. Quem não encontrasse um jornal onde se pudesse 

colocar saía do jogo e levava consigo uma das folhas que estavam espalhas pela sala. Este 

jogo terminava quando apenas ficavam duas crianças ou jovens a disputar por uma só 

folha de jornal. O jogo com o indutor das cadeiras segue os mesmos passos o que 

diferencia é que as cadeiras estão em círculo em vez de espalhadas pela sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.3- Jogo da Mímica  

 

No presente jogo começamos por fazer um círculo. De seguida a animadora estagiária 

distribuiu vários papeis que continham escrito vários sentimentos, emoções, profissões e 

tarefas do dia-a-dia. À vez, as crianças e os jovens tiravam um papel, liam e tinham que 

fazer a mímica ao centro, o objetivo é que os colegas acertassem no que o colega estava 

a representar apenas por gestos (Figura 24) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  23- Jogo das Cadeiras. 

Fonte: Registo próprio. 

 

 

Figura  24- Jogo da Mímica.  

Fonte: Registo próprio. 
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3.1.5.4- Representação baseada no improviso  

 

Esta atividade consistiu em fazer uma pequena representação com base no improviso 

(Figura 25). Para isso selecionámos algumas crianças e jovens que representaram para os 

colegas. Com esta atividade as crianças e os jovens puderam estimular a sua criatividade 

e proporcionar aos colegas momentos de muito riso e diversão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6- Resultados Obtidos com as Atividades de Expressão Dramática 

 

Em relação às atividades de Expressão Dramática senti que as crianças e os jovens 

estavam mais intimidadas em participar devido ao facto de ser uma das expressões que 

mais expõem os participantes. Logo, percebi de imediato essa reatividade inicial em 

relação às atividades de dramática, um pouco por medo de se exporem ao “ridículo” no 

qual procurei a resolução combatendo os medos e receios das crianças e dos jovens e 

incentivando e motivando todos a participarem, garantindo que no fim iam gostar e que 

se iam divertir imenso. Depois dessa luta, todas as crianças e os jovens participaram e 

adoraram como foi o caso do jogo do Zip-Zap que constantemente pediam para repetir. 

Figura  25- Improvisação. 

Fonte: Registo próprio. 
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O jogo das cadeiras e dos jornais que acaba por ser o mesmo jogo só que com indutores 

diferentes, não se notou tanto esse entrave no momento de participar devido a ser um 

exercício mais “natural e comum” e que não leva muito a uma exposição. 

Já nos jogos da mímica e da representação baseada no improviso, esses receios eram 

evidentes pois são atividades que exigem uma grande expressão corporal, que mostra que 

as crianças e os jovens não estão habituadas a trabalhar e a desenvolver essa expressão 

tão importante para um bom crescimento, pois o nosso corpo é o nosso primeiro meio de 

comunicação e é sobre ele que se constroem as linguagens socializadas. 

Nestas duas atividades houve mais reatividade pela maior parte do grupo, mas também 

houve uma pequena minoria de crianças que se sentiam muita à vontade para este tipo de 

atividades e que revelaram no fim um grande potencial no que toca à expressão dramática. 

Nesta expressão foi possível constatar a aptidão que várias crianças tinham para este tipo 

de atividades para a qual apresentavam uma expressão corporal e uma capacidade de 

improviso fora da média. 

No fim as crianças e os jovens aperceberam-se da superação dos seus medos e receios e 

logo houve uma tendência a querer repetir as atividades, pois foram atividades 

desafiadoras para eles(as), mas também que lhes deu mais prazer por terem ultrapassado 

os seus limites. Isto só foi possível porque todo o grupo apresentou muito respeito pelos 

colegas, deixando os preconceitos de lado e se divertindo conjuntamente. 

 

3.1.7- Operacionalização de Atividades de Expressão Musical 

 

A expressão musical é uma atividade pedagógica que possibilita que os sentimentos e as 

emoções sobressaiam, especialmente em crianças e jovens com problemas na 

comunicação. Segundo Lopes (2007) a expressão musical influencia as relações sociais, 

na medida em que estabelece uma forma de comunicação não-verbal. Deste modo, a 

expressão musical proporciona atividades que estimulam as capacidades cognitivas e 

afetivas nas crianças e nos jovens, desenvolvendo a musicalidade, a linguagem e o 

pensamento musical. 
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3.1.7.1- Uma palavra uma música  

 

Neste jogo começamos por formar um círculo, de seguida a animadora estagiária dizia 

uma palavra e as crianças e os jovens tinham de associar essa palavra a uma música, assim 

que associavam a uma música que tivesse essa mesma palavra na letra, começávamos 

todos a cantá-la, recreando assim um momento lúdico (Figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8- Resultados Obtidos com as Atividades de Expressão Musical 

 

A Expressão Musical contou apenas com uma atividade, mas que foi totalmente 

pertinente e necessária neste contexto, pois estimulou várias capacidades nas crianças e 

nos jovens, principalmente as capacidades cognitivas, mais concretamente a memória e a 

concentração. 

 A atividade foi bastante divertida, pois cantamos muito todos juntos e criamos ali um 

ambiente muito animado entre todos, melhorando os laços afetivos. 

Nesta atividade ficou evidente que os jovens têm uma capacidade de raciocínio mais 

rápida que as crianças e por isso chegaram mais rápido à música em questão, apesar que 

as músicas associadas às palavras eram só músicas adequadas à sua faixa etária, com as 

quais estavam familiarizados. 

Figura  26- Jogo uma Palavra uma Música. 

Fonte: Registo próprio. 

 

 



Relatório de Estágio Curricular em Animação Sociocultural 

 

40 
 

Contudo, com esta atividade, criamos um espaço com muita musicalidade e muita 

animação à mistura que serviu como uma espécie de terapia para as crianças e para os 

jovens que conseguiram se abstrair do seu mundo e dos seus conflitos intrapessoais, 

aflorando os seus sentimentos e emoções. 

 

3.1.9- Outras Atividades 

 

Ao longo do meu estágio curricular realizei diversas atividades que não se enquadram na 

categoria das ditas expressões, mas que foram igualmente importantes neste contexto, e 

na minha jornada enquanto estagiária e que tem como objetivos despertar a cidadania, a 

igualdade, a tolerância e a democracia, aumentar a consciência, desenvolver o espirito de 

solidariedade, estimular as capacidades cognitivas e, por consequência, adquiri novos 

conhecimentos. 

 

3.1.9.1- Palestra sobre a Interculturalidade  

 

Nas férias da Páscoa, participámos numa palestra que tinha como tema a 

Interculturalidade (Figura 27). O objetivo da palestra era passar valores socias e humanos, 

Figura  27- Palestra sobre a Interculturalidade. 

Fonte: Registo próprio. 
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como o respeito, a cidadania, a igualdade, a tolerância, a democracia na educação e os 

direitos humanos. Esta palestra não se concentrou apenas no diálogo e na passagem de 

vários diapositivos interativos como se debruçou em duas atividades distintas. A primeira 

consistiu em separar as crianças e os jovens por cores de roupa, mostrando que apesar de 

terem cores diferentes continuavam a ser todos iguais. A segunda atividade consistiu num 

atelier de cores com a designação “Todos Somos Um” (Figura 28). Para esta atividade 

distribuímos vários desenhos de silhuetas. Então as crianças e os jovens tinham que 

desenhar pessoas de várias origens, cores e depois colorir. Ao fim cortámos todos esses 

desenhos ao meio e encadernamos. Com isto pudemos assim criar vários “tipos de 

pessoas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.9.2- Folar da Páscoa 

 

Nesta atividade quisemos enriquecer os conhecimentos das crianças e dos jovens 

ensinando-lhes como se faz um dos doces mais tradicionais da época da Páscoa como é o 

caso do Folar, mantendo assim as tradições vivas por muitos anos através das gerações 

mais novas. Para isso reunimos todos os ingredientes necessários para a confeção do folar 

e seguimos umas das receitas mais conhecidas. As crianças e os jovens participaram em 

todo o processo da confeção (Figura 29) do mesmo e no final ainda puderam degustar o 

folar que eles próprios confecionaram. 

Figura  28- Atividade “Todos Somos Um”. 

Fonte: Registo próprio. 
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3.1.9.3- Desfile Solidário 

 

O Desfile Solidário é uma das atividades que já se realiza à vários anos na instituição e 

este ano não foi exceção (Figura 30). O Desfile realizou-se no dia 30 de abril pelas 21:00h 

no Pavilhão do Nerga e teve a participação de vários artistas de renome como é o caso da 

Kataleya, do Márcio Pereira e da Diana Monteiro. O Desfile foi enriquecido com a 

participação do Grupo Diplix Academia e do Grupo Equipa Are Desporto Escolar/ 

AEAAG. O Desfile era aberto a toda a comunidade e tinha um valor simbólico de entrada. 

Figura  29- Confeção do Folar da Páscoa. 

Fonte: Registo próprio. 

 

Figura  30- Desfile Solidário. 

Fonte: Registo próprio. 
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Os preços do bilhete variavam conforme as idades, ou seja, os adultos pagavam 5 sorrisos, 

as crianças dos 11 anos aos 18 anos pagavam 1 sorriso já as crianças dos 3 anos aos 10 

anos tinham que contribuir com um bem alimentar. Todo o fundo angariado revertia para 

a valência de Lar de Infância e Juventude, proporcionado assim às férias destas crianças 

e jovens. Os bem alimentares eram também uma grande ajuda para esta instituição social. 

Fora as atuações de destaque em cartaz, o Desfile Solidário concentrava-se no desfile das 

crianças e dos jovens tanto do CATL como do LIJ que desfilavam com as roupas de várias 

marcas que apoiavam esta causa solidária. As crianças e os jovens não só desfilaram como 

também cantaram e dançaram, temas e coreografias que criaram durante as atividades 

semanais do CATL. Este espetáculo teve o apoio de várias e instituições e lojas locais 

que se juntaram a esta causa e contribuíram para o sucesso do mesmo. 

 

3.1.9.4- O Mágico Poder da Luz no Teatro Municipal da Guarda (TMG) 

 

No TMG foi-nos dado a conhecer os bastidores do teatro, onde pudemos verificar como 

funciona a parte técnica da iluminação por detrás de um espetáculo (Figura 31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.9.5-Angariação de Bens Materiais  

 

A angariação de bens materiais consistiu na recolha de vários bens que posteriormente 

estiveram à venda na barraquinha da quermesse no 12º Arraial. Para isso, deslocamo-nos 

Figura  31- Técnica da Iluminação. 

Fonte: Registo próprio. 
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a várias lojas da cidade da Guarda, para que nos pudessem ajudar com bens. Esses bens 

depois foram rifados pelo valor simbólico de 0,20€, no dia 19 de junho pelas 17:30h no 

Arraial. O Arraial foi constituído por várias barraquinhas que tinham à venda, vários 

produtos artesanais e biológicos. As barraquinhas eram dividas por categorias, ou seja, 

havia a barraquinha da quermesse, a dos produtos biológicos, a da carpintaria, as dos 

doces e a das bugigangas. Também havia a barraquinha da comida, onde se vendia caldo 

verde, sardinha assada ou carne assada com pão e salada de tomate e as bebidas. Todo o 

dinheiro angariado com o arraial servirá para as despesas anuais nos materiais do CATL. 

O arraial foi animado por vários grupos como foi o exemplo do Grupo de Concertinas do 

Carapito, pelo Grupo de Cavaquinhos da Póvoa do Mileu e claro pelas Marchas Populares 

com as crianças e jovens do CATL, no qual andamos vários dias a preparar os arcos para 

que neste dia pudessem brilhar. Devido ao término do meu estágio, na data do Arraial eu 

já não estava a estagiar, mas compareci de igual forma no evento, e ao longo do estágio 

participei nos preparativos para o Arraial. 

 

3.1.9.6-Campanha Contra os Maus-Tratos na Infância 

 

No mês de abril, mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, as crianças e os jovens 

vestiram camisolas azuis associadas à causa. Com o intuito de despertar consciências e 

sensibilizar para uma problemática que infelizmente ainda afeta muitas crianças. Ainda 

neste seguimento construímos um laço azul humano, laço esse que simboliza esta 

campanha e que foi filmado para posteriormente ser divulgado à comunidade (Figura 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  32- Prevenção Contra os Maus-Tratos na Infância. 

Fonte: Registo próprio. 
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3.1.10- Resultados Obtidos em Relação às Atividades Diversas   

 

Neste grupo várias foram as atividades realizadas, todas elas bastante pertinentes para as 

crianças e os jovens e para a instituição. 

Todas as atividades desenvolvidas proporcionaram a aquisição de novos valores que 

contribuíram para o enriquecimento das crianças e dos jovens, como foi o caso da palestra 

sobre a interculturalidade. Esta conferência despertou muito interesse nas crianças e nos 

jovens que se mostraram muito atentas ao que a oradora articulava, questionando-a 

constantemente sobre o tema, o que revela esse processo de aquisição de valores. Com 

esta iniciativa constatei a importância deste tipo de atividades com os mais novos, pois 

eles absorvem todo o conhecimento que lhes é transmitido, colocando-o em prática e 

transmitindo-o aos adultos.  

A campanha contra os maus-tratos na infância e o desfile solidário também foram deveras 

importantes na questão da sensibilização.  A campanha contra os maus-tratos na infância 

pretendeu despertar consciências sobre esta problemática e informar os mais novos sobre 

esta questão. No que diz respeito ao desfile solidário, este foi muito importante na medida, 

em que angariou fundos para as crianças e jovens institucionalizadas, mas também pela 

mensagem que o desfile passou, da importância de ajudar o próximo. As crianças e os 

jovens adoraram não só contribuir para esta causa, mas também atuar neste tipo de evento 

para suas famílias e comunidade. Eles ficaram muito nervosos, mas ao mesmo tempo 

muito empolgados por mostrarem os seus talentos. 

Estas atividades não consciencializaram apenas as crianças o os jovens como foram mais 

além. Também chegaram até as suas famílias e a toda a comunidade, criando assim uma 

linha sem fim de generosidade e de responsabilidade social. 

O “Mágico Poder da Luz” fascinou por completo as crianças e os jovens, pois elas 

adoraram todo o espetáculo de luzes, fazendo várias questões e se voluntariando sempre 

que foram solicitadas para participar. 

A confeção do Folar da Páscoa não foi exceção, as crianças continuaram a demonstrar 

muito interesse em apreender e participar e sobretudo em provar o folar que eles próprios 

fizeram. 
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Por último, mas não menos importante destaca-se a atividade da angariação de bens, que 

por razões lógicas as crianças não participaram. Para mim foi muito gratificante participar 

nesta atividade por saber que estava a contribuir para uma instituição que me acolheu tão 

bem. Apesar desse sentimento, não foi de todo fácil esta tarefa devido ao próprio ato de 

“pedir” pois sou um pouco tímida, mas pela causa deixei esse sentimento de lado e dei o 

meu melhor para assim angariar mais bens que iam depois resultar na ajuda das despesas 

anuais do CATL.
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4- Proposta de Projeto 
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4.1- Fundamentação e Justificação 

  

O projeto tem como designação “Crescer +” e enquadra-se numa prática de Educação 

Ambiental. O projeto realizar-se-á no dia 1 até ao dia 16 de julho de 2019, devido a ser 

um período de férias escolares. 

Este projeto surge devido à forte necessidade de promover mudanças profundas e 

progressivas na escala de valores e atitudes dominantes da sociedade atual, com o intuito 

de construir um novo estilo de vida individual e coletivo. 

O projeto será implementado na Casa da Sagrada Família na valência de CATL, com 

crianças e jovens. O projeto pretende atuar segundo os princípios da Educação Não 

Formal, através da implementação de atividades que despertem os valores éticos, de 

sustentabilidade e de responsabilidade ambiental nas crianças e jovens, garantindo que no 

futuro se tornem cidadãos responsáveis e conscientes do seu papel.  

 

4.2- Diagnóstico das Necessidades  

  

Este projeto surge a partir de uma conversa informal com algumas crianças do 5º e 6º ano 

do C.A.T.L, que referiram que não sabiam reciclar e que tinham muitas dúvidas na hora 

de o fazer. Surge também devido a vários problemas observados dentro da instituição 

como o desperdício de água e de papel, a falta de contentores apropriados à reciclagem e 

a ignorância das crianças e jovens em relação a esta temática.  

 

4.3- Metodologia de Projeto 

 

Como recurso metodológico, procurei desenvolver uma pesquisa aprofundada, 

procurando estratégias para estimular, educar e sensibilizar as crianças para as questões 

ambientais e de cidadania, incentivando a integração entre homem e a natureza. 

No final da implementação de todas as atividades realizarei a avaliação final, através de 

um guião de observação e através de dois questionários. 
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Assim, a avaliação ao longo do projeto consiste em que através de atividades lúdicas e 

práticas as crianças aprendam mais facilmente as várias temáticas a explorar na Educação 

Ambiental, desde a reciclagem, a poluição da água, formas de poupar água, entre outros. 

 

4.4- Objetivo Geral e Específicos 

 

O objetivo geral deste projeto passa por implementar a educação ambiental, de forma não 

formal, promovendo a formação de cidadãos éticos e conscientes frente à preservação do 

meio ambiente, mostrando que a reciclagem é um meio de extrema importância para a 

preservação ambiental. Os objetivos específicos concentram-se em despertar nas crianças 

e jovens valores e ideais de preservação e responsabilidade ambiental, estabelecer a 

diferença entre separar, reciclar e reutilizar e sensibilizar de forma lúdica sobre o uso 

sustentável dos recursos naturais através das suas próprias ações. 

 

4.5- Público-alvo  

 

Crianças dos 6 aos 13 anos que frequentam o CATL da Casa da Sagrada Família da 

Guarda. 

 

4.6- Recursos Humanos e Materiais 

 

Para a implementação e realização deste projeto são necessários como recursos materiais: 

instrumentos apropriados às atividades e a instituição. E como recursos humanos são 

necessárias:  as crianças e a estagiária da Licenciatura em Animação Sociocultural. 

 

4.7- Especificação das atividades  

 

4.7.1- Vamos aprender com o nosso amigo Wall- e- Visualização do Filme Wall-E; 

 

Como forma de introdução ao projeto e aproximação das crianças ao tema e aos conceitos 

associados à Educação Ambiental, surge a necessidade da exploração do filme educativo 

e pedagógico Wall-e, que retrata os problemas ambientais e deixa uma mensagem de 
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alerta de que é necessário reduzir a produção de lixo no mundo. No final do filme 

decorrerá um pequeno diálogo/ “discussão” com as crianças e os jovens sobre o filme, 

que ajudará a entender as questões e duvidas das crianças em relação às questões 

ambientais, o que permitirá conduzir da melhor forma as atividades que se seguem.  

 

4.7.2- Desenhar é agora mais divertido? - Desenho livre sobre o que cada um entendeu 

do filme; 

 

Nesta atividade o objetivo central é que cada criança e jovem faça um desenho livre em 

relação à sua perceção única e pessoal do que entendeu do filme Wall-e, após a sua 

visualização. 

 

4.7.3- A linguagem do desenho- Interpretação conjunta do desenho de cada e exposição 

dos mesmos; 

 

 “A linguagem do desenho” não é mais do que a observação dos desenhos, ou seja, cada 

criança e jovem analisa o desenho do colega, com o objetivo de descodificar a mensagem, 

ou até de interpretar um novo significado. Esta atividade também ajuda as crianças e os 

jovens a serem menos egocêntricos e olhar com respeito para o trabalho dos colegas. Com 

isto as crianças e os jovens estarão também a apreender uns com os outros, algumas 

questões retratadas nos desenhos, em relação às questões ambientais. Por fim os trabalhos 

serão expostos na instituição. 

 

4.7.4- Comboio da Reciclagem- Construção de Ecopontos; 

 

Construção de um ecoponto, com as crianças e os jovens, para que elas consigam 

posteriormente fazer a reciclagem adequadamente no C.A.T.L. A criação de um ecoponto 

é muito importante, essencialmente para as crianças e para os jovens, pois assim começam 

a dar valor à reciclagem e ganham hábitos que não tinham nas suas vidas quotidianas. 
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4.7.5- Reciclar é divertido- Jogo sobre a Reciclagem; 

 

Este jogo consiste em ensinar às crianças e aos jovens a separação dos resíduos. As 

crianças e os jovens serão dividas em dois grupos, ou seja, em duas equipas que se 

disputaram uma contra a outra, mas no final serão ambas vencedoras, pois não há maior 

prémio do que os conhecimentos e valores adquiridos. Neste jogo haverá vários objetos 

de vidro, papel e plástico e dois ecopontos. As crianças e os jovens apresentaram-se atrás 

de uma linha feita com giz, em fila indiana, formando duas equipas. O objetivo é que uma 

criança de cada equipa, pegue nos objetos e coloque no seu respetivo ecoponto, e assim 

sucessivamente. Por fim “ganha” a equipa que tenha colocado mais objetos nos locais 

corretos, em caso de empate a equipa “vencedora” é aquela que acabou o desafio em 

menor tempo. 

 

4.7.6- Vamos sair, para mais conhecimentos adquirir – Visita ao Aterro Resiestrela 

S.A. no Fundão; 

 

Esta atividade consiste numa visita guiada às instalações do aterro Resiestrela que se situa 

no Fundão. Nesta visita as crianças e os jovens poderão conhecer melhor o Centro 

Integrado de Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, a Unidade de Tratamento 

Mecânico e biológico, o Aterro Sanitário, a Estação de Tratamento de Águas Lixiviantes 

e a Plataforma de Recicláveis. Esta visita tem como objetivo dar a conhecer a Missão da 

Resiestrela, de forma a cooperar e despertar a capacidade de observação, de imaginação 

e de reflexão crítica, incitando a curiosidade e o interesse por temas que não costumam 

ser abordadas no seu quotidiano, desenvolvendo assim um papel educativo no que diz 

respeito ao desenvolvimento de uma cidadania responsável e participativa. 

 

4.7.7- Reciclar este é o nosso papel - Reciclagem de Papel Artesanal; 

 

Nesta atividade as crianças e os jovens irão aprender a fazer papel reciclado, pois a grande 

quantidade de papel que é consumida no mundo causa graves problemas ambientais. 

Fazer a reciclagem de papel é muito importante para evitar o uso de novas folhas e o corte 

de novas árvores. 
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4.7.8- Animais amigos do ambiente - Reciclagem de papel higiênico; 

 

Esta atividade consiste em aproveitar e reutilizar rolos de papel higiénico, que após 

usados não apresentam qualquer utilidade e transformá-los em animais para depois 

enfeitar o teto do C.AT.L. 

 

4.7.9- Maraca Mágica- Maraca com garrafa PET; 

 

Esta atividade tem como objetivo o aproveitamento de garrafas pet. Com este resíduo 

vamos criar maracas que serão utilizadas na atividade “Juntos vamos cantar e o ambiente 

abraçar”. 

 

4.7.10- Brincando e Aprendendo- Jogo da Memória; 

 

Esta atividade, consiste no jogo da memória com atitudes corretas e incorretas sobres as 

questões ambientais. Para construir o jogo da memória é necessário imprimir essas 

imagens, cortá-las e colá-las em pedaços de papelão e o jogo está pronto a ser jogado. O 

objetivo do mesmo é levar os participantes a encontrar os pares de cartas de igual 

conteúdo. No final, o participante com mais pares é o vencedor. O jogo tem como objetivo 

a identificação e memorização de práticas ambientais corretas e incorretas. 

 

4.7.11- Tocar da alma- Caixa da Sensibilidade; 

 

Neste jogo o objetivo é que uma criança ou um jovem, retire um objeto da caixa com os 

olhos vendados e através do tato, descubra qual é o objeto que retirou da caixa da 

sensibilidade. Esta atividade permite assim uma maior aproximação com os elementos 

naturais provenientes da natureza. 
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4.7.12- Caderno das memórias- Elaboração de um caderno; 

 

Nesta atividade as crianças e os jovens irão contruir um caderno com as folhas de papel 

reciclado artesanalmente, que fizeram na atividade “Reciclar este é o nosso papel”. 

 

4.7.13- Pinta os teus sonhos de todas as cores- Pintura ecológica no caderno elaborado; 

 

Em substituição das tintas convencionais, as tintas utilizadas (aguarela) serão resultantes 

da liquidificação e posterior filtração de alguns vegetais: o tomate dará origem à coloração 

laranja; a beterraba, morango e outros frutos silvestres à cor vermelha; a cenoura, pêssego, 

ameixa ao amarelo; o espinafre, a couve e a alface, à cor verde; enquanto que o chá e o 

café à cor castanha. Para além da tinta vegetal poderão ser criadas ainda tintas que 

estimulem os sentidos, ao dissolver-se especiarias (canela, açafrão, caril, colorau) em óleo 

alimentar até se obter a textura desejada, permitindo pintar com cores e com aromas 

estimulando a criatividade. 

O que esta atividade pretende é que as crianças e os jovens desenhem no seu caderno, 

elaborado na atividade em cima mencionada, com as tintas ecológicas, tudo o que 

aprenderam até agora com o projeto “crescer +”. Pretende-se assim perceber os 

conhecimentos já adquiridos e o impacto do projeto nas crianças e nos jovens. 

 

4.7.14- Cai ao não cai?- Elaboração do jogo Cai ao não cai; 

 

Esta atividade tem como objetivo o mesmo da atividade das Maracas o aproveitamento 

através da reutilização das garrafas pet, transformando-as num jogo lúdico.  

 

4.7.15- O Sr. Compostor- Construção de um compostor; 

 

Esta atividade consiste em criar um espaço de compostagem doméstico no C.A.T.L, para 

posteriormente ser utilizado na horta da instituição e na atividade “Para ar fresco poder 

respirar, uma árvore vou ter de plantar” (Plantação de árvores). Um compostor é um 

recipiente para fazer a compostagem de resíduos orgânicos, tipicamente de madeira ou 
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cartão, com orifícios para drenagem, ou seja, tem zonas em que se escoa a água para que 

o composto fique mais seco. 

Chama-se de compostagem o método de valorização de matéria orgânica. No fundo trata-

se da decomposição dos resíduos domésticos por ação de microrganismos que, na 

presença de oxigénio, dão origem ao "composto". O composto obtido caracteriza-se por 

melhorar fundamentalmente a estrutura do solo. Este possui fungicidas naturais e outros 

organismos que ajudam na eliminação dos organismos patogénicos que degradam o solo 

e as plantas. 

A compostagem é um processo de reciclagem dos resíduos que envolve a separação e 

conversão biológica dos resíduos sólidos orgânicos. O composto é o resultado da 

separação da matéria orgânica de materiais não biodegradáveis, ou dificilmente 

degradáveis, como o plástico, metais, vidro e borracha, existentes nos resíduos urbanos e 

posterior degradação por processos de fermentação aeróbia. O composto pode ser 

posteriormente utilizado como corretivo agrícola, nomeadamente junto com fertilizantes. 

Fazer a compostagem dos resíduos domésticos traz várias vantagens associadas, tais 

como: 

▪ Eliminação de agente patogénicos presentes na matéria orgânica. 

▪ Redução da poluição ambiental. 

▪ Reutilização e valorização dos resíduos domésticos. 

▪ Potenciador da educação ambiental. 

▪ Produção de um fertilizante natural e sem produtos tóxicos para os solos agrícolas. 

 

4.7.16- Ser sustentável é o acessório mais bonito- Bijuteria em papel; 

 

A atividade “Ser sustentável é o acessório mais bonito”, passa por criar bijuterias com 

folhas de revistas ou de papel de presente, materiais que após a sua função habitual ficam 

sem qualquer utilidade lógica. 
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4.7.17- Deita abaixo- Construção de um Bólingue ecológico; 

 

Esta atividade consta na construção de um Bólingue com frascos vazias de champô e de 

gel de banho. De seguida dá-se espaço para um momento de jogo, que serve de incentivo 

para as crianças e os jovens se empenharem no processo de construção do mesmo. 

 

4.7.18- Se o vento me tocar eu vou girar- Construção de um Moinho de Vento; 

 

Esta atividade serve para as crianças e os jovens perceberem as fontes de energia 

alternativas. Graças a essa experiência, podemos explicar às crianças e aos jovens como 

os elementos (como o vento ou a água) têm o poder de gerar energia elétrica. Após a 

construção do moinho de vento, as crianças e os jovens terão a oportunidade de 

experimentar o moinho, para assim assimilarem melhor todos os conhecimentos passados 

através desta atividade. 

 

4.7.19- Se não fores de reciclar eu vou te espantar- Espanta Espírito; 

 

Nada melhor para o nosso meio ambiente do que reciclar o que está danificado. Assim 

surge a pertinência da construção de um espanta espíritos, que através da criatividade se 

pode reciclar qualquer tipo de resíduo. Este trabalho será exposto numa das árvores do 

pátio do C.A.T.L. 

 

4.7.20- Se os mares e os rios poluir, os peixinhos vão deixar de existir- Experiência 

sobre os objetos que flutuam ou não; 

 

Com esta atividade/ experiência pretende-se compreender como é que as crianças e os 

jovens vêm os mares e os rios e o que fazem neles. Para realização desta atividade é 

necessária uma taça de vidro grande, que faz de conta que é um rio ou um mar, com 

peixinhos e água limpa. De seguida aquele rio/mar, começa a ficar muito poluído 

(colocando diversos objetos) e a sua cor que antes era limpa ficará verde de tanto suja que 
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está (colocar corante verde). Por fim, mostra-se às crianças, algumas imagens, de como 

os animais são prejudicados com a poluição dos rios/mar, imagens essas não chocantes. 
 

 

4.7.21- Se a torneira fechar a água vou poupar- Mural sobre a água; 

 

Após uma breve conversa com as crianças e com os jovens sobre o consumo de água e o 

que podemos fazer no nosso dia-a-dia para reduzir o consumo da mesma, em conjunto 

irão elaborar um mural temático sobre a água onde podem escrever e desenhar uma boa 

prática que irão aplicar no seu quotidiano. Esse mural feito em papel de cenário, ficará 

exposto na parede do C.A.T.L, para que as crianças e os jovens não se esqueçam da boa 

prática que “prometeram” cumprir no seu dia-a-dia. 

 

4.7.22- Cidade Limpa - Recolha de lixo pela cidade; 

 

A atividade “Cidade Limpa” destina-se a fomentar o civismo e a cidadania das crianças 

e dos jovens através de um ato muito simples, como o da recolha de lixo. Nesta atividade 

as crianças e os jovens irão até ao Parque da Cidade e terão que apanhar o lixo que 

encontrarem pelo chão, permitindo assim cuidar de um espaço verde que pertence a toda 

a comunidade, despertando a consciência da importância de colocar o lixo nos locais 

apropriados e o mal que esse gesto de deitar lixo para o chão pode fazer ao planeta e as 

gerações futuras.  

 

4.7.23- Para ar fresco poder respirar, uma árvore vou ter de plantar - Plantação de 

árvores; 

 

As árvores são indispensáveis na natureza por possuírem diversas finalidades. Elas 

auxiliam na purificação e humidade do ar, captando o CO2 e os gases tóxicos e 

devolvendo oxigênio para a atmosfera. Além disso, as árvores trazem outros benefícios 

para vários ecossistemas e espaços públicos. Assim se dá a pertinência da implementação 

desta atividade, na qual as crianças e os jovens irão plantar árvores de frutos, nos espaços 

verdes da Instituição da Casa Da Sagrada Família da Guarda, que futuramente poderão 
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ser colhidas para proveito próprio da instituição, contribuindo assim para a valorização 

do património natural, reduzindo os  danos ambientais, fomentando, transversalmente, de 

forma ativa, a sustentabilidade ecológica, a consciência ecológica, a cidadania 

participativa e a responsabilidade social e ambiental. A concretização deste tipo de 

iniciativas permite gerar ganhos ambientas, sociais e económicos, gerando sinergias que 

contribuem para uma mudança de paradigma. 

 

4.7.24-Vamos aprender com o Capitão Mão Verde – Leitura da história: “O Capitão 

Mão Verde” 

 

Esta atividade consiste na leitura da história “O Capitão Mão Verde” (anexo 8). A leitura 

da mesma será feita pelos jovens, para os mais novos. Com a leitura desta história 

pretende-se motivar as crianças e os jovens para a reciclagem e sensibilizar as mesmas 

para a preservação do ambiente. Após a leitura, dá-se espaço para um momento de 

reflexão. 

 

4.7.25-Juntos vamos cantar e o ambiente abraçar- Audição e visualização da canção: 

GOMBBY - Reciclar - Canta e Dança com o Gombby; 

 

Nesta atividade o que se pretende é que as crianças e os jovens cantem ao som do 

GOMBBY (anexo 9), interiorizando as boas práticas que a música ensina, utilizando as 

maracas que construíram na atividade “Maraca Mágica”, proporcionando um momento 

de grande diversão com muitas aprendizagens associadas. 

 

4.7.26- Meu pé de feijão- Plantação do Feijão; 

 

Para terminar as atividades do projeto as crianças e os jovens levaram para casa um 

germinador, para cuidarem juntamente com os pais, pois por vezes os mais novos têm o 

poder de influírem ações ambientais no meio das suas famílias e é esta atitude que se 

pretende com esta atividade, e com todo o projeto, que o bom senso e o respeito pelo meio 
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ambiente atrevesse fronteiras, debloqueie mentalidades e que leve a uma 

consciencialização ambiental. 

 

4.7.27- Vamos falar se no projeto gostamos de participar- Debate sobre o projeto 

“Crescer +”; 

 

Por fim, com esta atividade abrimos um espaço para uma discussão sobre o projeto para 

perceber se as crianças e os jovens gostaram de participar num projeto deste âmbito e 

com este caráter ligado para sustentabilidade e para a parte ecológica. “Vamos falar se no 

projeto gostamos de participar”, tem como objetivo perceber quais foram as atividades 

que as crianças e os jovens mais gostaram de participar e que teve mais impacto neles 

como seres individuais. Pretende-se também perceber quais foram as dificuldades que 

sentiram ao longo deste processo, e não menos importante o que adquiriam de 

conhecimentos e o que aprenderam com o projeto “Crescer+” e qual foi o impacto que 

ele provocou nas atitudes do seu dia-a-dia. 

Com esta atividade ficamos a compreender se a implementação deste projeto foi 

pertinente e se resultou com aquele tipo de público-alvo e naquele espaço físico, e se faz 

sentido um novo projeto sobre a Educação Ambiental ou até a continuação do mesmo 

com novas atividades, e estratégias com os mesmos objetivos que atuam em prol do meio 

ambiente. 

 

4.8- Avaliação 

 

Neste projeto as crianças e os jovens assumem um importante papel na avaliação da 

intervenção, pois constituem-se como um sujeito ativo neste processo de mudança e 

ninguém melhor do que elas para avaliar os efeitos provocados pela mesma. 

A avaliação também será feita através de um guião de observação (apêndice 10) que a 

estagiária terá em conta ao longo das atividades e pela forma de observação direta, de 

registos fotográficos e de questionários adequados às idades (apêndices 11 e 12). 
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Reflexão Final 

 

Os Centros de Atividades de Tempos Livres são um espaço onde as crianças e os jovens, 

através da Animação Sociocultural e do trabalho de um animador, podem usufruir de 

diversas experiências que contribuem para o seu crescimento pessoal desenvolvendo 

assim a sua personalidade. 

A infância e a juventude são fases que precisam ser valorizadas e respeitadas pelos 

diversos intervenientes, principalmente no âmbito da educação não formal, dando voz às 

crianças e aos jovens na vivência das suas atividades de tempos livres. Ouvir a voz das 

crianças e dos jovens é entendê-los como sujeitos ativos, construtores e gestores de um 

processo participativo. E foi assim, que eu, enquanto estagiária da licenciatura em 

Animação Sociocultural, tentei sempre proceder em todas as atividades implementadas, 

dando espaço a que as crianças e os jovens fossem sempre os principais sujeitos ativos 

das atividades. 

Todas as atividades realizadas ao longo do estágio curricular foram importantes no 

desenvolvimento das crianças e dos jovens que através delas estimularam várias 

capacidades como a maturidade, a autonomia, a imaginação, a criatividade, a igualdade, 

a responsabilidade, os afetos, entre outros, que marcarão para sempre o caráter individual 

de cada um.  

O estágio curricular alargou os meus horizontes, testou as minhas limitações e 

dificuldades e permitiu implementar todos os conhecimentos e saberes que me foram 

transmitindo ao longo do curso. Graças a todos esses conhecimentos adquiridos ao longo 

destes três anos pude proceder em todas as situações que surgiram com mais seguram e 

certeza das minhas ações. 

Assim, considero que esta experiência foi muito positiva e gratificante, na medida em que 

me enriqueceu enquanto ser humano e futura profissional de Animação Sociocultural, 

devido à troca mútua de conhecimentos com as crianças e os jovens do CATL. O 

animador, pelos conhecimentos que possui e pela capacidade de ir ao encontro das 

necessidades dos indivíduos, é assim um elemento chave nas equipas multidisciplinares 

de uma instituição social. 
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Anexo 1- Registo de Presenças 
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Anexo 2- Plano de Estágio 
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Anexo 3- Organograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congregação das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena 

(Província Nª Sª do Rosário) 

Superiora Provincial- Ir. Clarinda Ferreira Gaspar 

 

Congregação das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena 

(Província Nª Sª do Rosário) 

Superiora Provincial- Ir. Clarinda Ferreira Gaspar 

Direção 

Presidente: Alzira R. Ferreira 

Tesouraria: Manuela Sousa 

Secretária: Encarnação Freitas  

Vogais: José Pires e Manuel Ramos 

 

 

 

Direção 

Presidente: Alzira R. Ferreira 

Tesouraria: Manuela Sousa 

Secretária: Encarnação Freitas  

Vogais: José Pires e Manuel Ramos 

 

 

Conselho Fiscal 

Presidente: Maria Donzília Vicente  

Vogais: Maria Cândida Gaspar e António Pereira  

 

 

 

Conselho Fiscal 

Presidente: Maria Donzília Vicente  

Vogais: Maria Cândida Gaspar e António Pereira  

 

 

Equipa Técnica 

Alzira Ferreira 

Ricardo Martins 

Isabel Pedro 

 

 

Equipa Técnica 

Alzira Ferreira 

Ricardo Martins 

Isabel Pedro 

 

Equipa Educativa 

Encarnação Freitas  

Luís Soares 

Nélida Gaspar  

Dinora Lopes 

Carmo Coutinho 

Conceição Mendonça  

 

 

Equipa Educativa 

Encarnação Freitas  

Luís Soares 

Nélida Gaspar  

Dinora Lopes 

Carmo Coutinho 

Conceição Mendonça  

 

Serviços Administrativos 

Manuela Sousa 

Elisabete Monteiro 

Escritório Contabilidade 

(Ext) 

 

Serviços Administrativos 

Manuela Sousa 

Elisabete Monteiro 

Escritório Contabilidade 

(Ext) 

Voluntariado  

Manuela Sousa 

Conceição Sá 

Encarnação Freitas 

 

Voluntariado  

Manuela Sousa 

Conceição Sá 

Encarnação Freitas 

Encarregada Serviços 

Gerais  

Cândida Gaspar 

 

Encarregada Serviços 

Gerais  

Cândida Gaspar 

Lar de Infância e Juventude (LIJ) 

 

Lar de Infância e Juventude (LIJ) 
Diretora Técnica Isabel Pedro 

 

Diretora Técnica Isabel Pedro 

Dormitório 

Alzira Ferreira 

Dinora Lopes 

Carmo Coutinho 

Conceição Mendonça  

 

 

Dormitório 

Alzira Ferreira 

Dinora Lopes 

Carmo Coutinho 

Conceição Mendonça  

Serviços Gerais 

Rouparia/Lavandaria  

Alcinda Duro 

Sofia Salgado 

 

Serviços Gerais 

Rouparia/Lavandaria  

Alcinda Duro 

Sofia Salgado 

Centro de Tempos Livres (CATL) 

 

Centro de Tempos Livres (CATL) 

Diretora Técnica Tânia Carreira 

 

Diretora Técnica Tânia Carreira 

Serviços Gerais de 

Limpezas 

Alexandra Santos  

 

Serviços Gerais de 

Limpezas 

Alexandra Santos  

Cozinha 

 

Patrícia Rodrigues  

Maria de Jesus Justino   

 

Cozinha 

 

Patrícia Rodrigues  

Maria de Jesus Justino   

Equipa Pedagógica  

Tânia Carreira  

Luís Soares  

Dulce Aragão  

Marinela Guerra  

Paula Registo 

 

Equipa Pedagógica  

Tânia Carreira  

Luís Soares  

Dulce Aragão  

Marinela Guerra  

Paula Registo 

Serviços Gerais 

Refeitório/ Copa 

 

Isabel Gonçalves   

 

Serviços Gerais 

Refeitório/ Copa 

 

Isabel Gonçalves   
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Anexo 4- Calendário de atividades semanais do CATL 
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Anexo 5- Plano de Atividades das Férias da Páscoa 

 

 

 

 

FÉRIAS DA PÁSCOA 

 Segunda 

8 de abril 

Terça 

9 de abril 

Quarta 

10 de abril 

Quinta 

11 de abril 

Sexta 

12 de abril 

10h00 

12h30 
Manhã 

Livre 

Jogos 

Tradicionais 
Culinária 

Semana da 

Interculturalidade 

-EAPN 

Caminhada 

ao Parque 

Municipal 

ALMOÇO 

14h00 

16h00 
Karaoke Cinema 

Atividades 

Lúdicas 

O Mágico Poder 

da Luz- TMG 

ao Parque 

Municipal 

 Segunda 

15 de abril 

Terça 

16 de abril 

Quarta 

17 de abril 

  

10h00 

12h30 
Jardinagem 

Folar da 

Páscoa 
Expressões   

ALMOÇO 

14h00 

16h00 

Caça aos 

ovos 

Folar da 

Páscoa 
Carpintaria   
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Anexo 6- Cartaz do IV Desfile Solidário da Casa da Sagrada Família da Guarda 
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Anexo 7- Cartaz do 12º Arraial da Casa da Sagrada Família da Guarda 
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Anexo 8- História “O Capitão Mão Verde” - O Super Herói da Reciclagem 

 

Era uma vez uma cidade negra e muito suja. As pessoas deixavam o lixo espalhado 

pelo chão a apodrecer. 

Nunca cheirava a fresco, o ar era nebuloso. As pessoas só desperdiçavam. Eram 

muito preguiçosas e desleixadas. 

Até que… Apareceu a voar algo que ninguém conhecia. Não era um pássaro nem 

um avião… 

 Era um super- herói, com uma capa verde voando pelo céu com emoção… que 

depressa aterrou em terra. 

 Aterrou junto a um aterro sanitário. “ Eu sou o capitão Mão Verde e estou aqui 

para ajudar!” 

  “Eu sou verde e eu venho com o propósito de salvar o planeta Terra”. 

Temos de parar com isto de uma vez! Têm de tomar mediadas sérias. Estes montes 

lixo quase chegam à lua.   

“Reciclar os resíduos é a chave!” 

Entre murmúrios de espanto as pessoas olharam-se umas às outras e uma delas 

diz: “Uma cidade verde e limpa seria algo bonito de se ver. Este rapaz tem razão, mais 

difícil não deve ser.” 

Reciclaram papel, latas e plástico: transformaram trapos velhos em algo 

fantástico! 

Iniciaram uma campanha que se chamava “Sê mais verde”. 

Passaram a aproveitar a água da chuva para cultivarem legumes. 

Ficaram tão orgulhoso da sua cidade e da sua verde transformação que 

organizaram uma grande festa, chamada uma grande celebração. 

Enfeitaram a cidade com papel reciclado (estenderam-no com cuidado para depois 

voltarem a usá-lo). 
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Quando o capitão Mão Verde voltou a visitar a cidade ficou encantado com tanta 

festividade. 

As pessoas tinham conseguido aquilo que ele tinha dito. As ruas eram lugares 

bonitos para passear. 

“Olhem a cidade! Tudo reluz e tudo brilha. Agora nada se suja e nada se 

desperdiça” 

Ao capitão Mão Verde, fizeram uma homenagem. Herói super verde, campeão da 

reciclagem! 

As o capitão Mão Verde tinha desparecido. Foi salvar outra cidade. 

Se um dia vires uma silhueta que cruza os céus com um colete, saúda-o com a 

mão e grita o seu nome bem alto… Super Herói da Reciclagem! 

FIM 
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Anexo 9- Canção: “Vamos Lá Reciclar” 

 

Esta canção é bem diferente 

Vai proteger o Meio Ambiente 

Num ritmo alegre que dá para dançar 

Vais aprender a reciclar 

E se os teus pés quiserem dançar 

Vem e aprende a reciclar 

 

Põe o vidro no Vidrão 

E ele fica contente 

É um grande comilão 

Come vidro loucamente 

 

E o balofo Embalão 

Pensa que é o mais belo  

Tem um grande coração 

Amarelo  

 

Não te esqueças do Pilhão  

Que é um bom amigo  

Se pilhas tiveres à mão  

Vais achá-lo divertido  

 

O papel e o cartão  
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Depois de utilizar  

Deves pôr no Papelão  

Para reciclar  

 

São quatro amigos que esperam por ti  

Vamos com eles, vem, anda daí  

Junta-te à roda a cantar e a dançar  

Para aprenderes a reciclar  

Junta-te à roda a cantar e a dançar  

Vem e aprende a reciclar. 
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Lista de Apêndices 

 

Apêndice 1- Planificação das atividades na área de Expressão Plástica realizadas durante 

o estágio curricular. 

Apêndice 2- Planificação das atividades na área de Expressão Físico-Motora realizadas 

durante o estágio curricular. 

Apêndice 3- Planificação das atividades na área de Expressão Dramática realizadas 

durante o estágio curricular. 

Apêndice 4- Planificação das atividades na área de Expressão Musical realizadas durante 

o estágio curricular. 

Apêndice 5- Planificação de Atividades Variadas. 

Apêndice 6- Cronograma de atividades referente ao estágio curricular. 

Apêndice 7- Questões sobre o filme Wall-E. 

Apêndice 8- Guião da atividade “Meu pé de feijão”. 

Apêndice 9- Planificações das atividades do Projeto “Crescer +”. 

Apêndice 10- Guião de observação para cada atividade. 

Apêndice 11- Guião de avaliação para as crianças do 1º ao 3 º ano de escolaridade. 

Apêndice 12- Questionário. 
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Apêndice 1-Planificação das atividades na área de Expressão Plástica realizadas durante o estágio curricular. 

Planificação das Atividades de Expressão Plástica 

Objetivo Geral Promover experiências de aprendizagem abordando diferentes meios e técnicas de expressão plástica. 

Designação 

da 

atividade 

Atividades Objetivos 
Recursos 

Humanos 
Recursos Materiais 

Recursos 

Financeiros 

 

 

Expressão 

Plástica 

Porta Moedas 

Tetra Pack 

Celebrar o dia da mãe;  

Reaproveitar caixas de leite; 

Consciencializar para a sustentabilidade; 

Desenvolver a motricidade fina; 

Estimular a criatividade. 

 

Estagiária-

Animação 

Sociocultural 

 

Pacotes de leite; Régua; Lápis; 

Tesoura; Tecido; Trincha; Cola 

Branca; Agulha; Linha; Botões; 

Elástico; Cola Quente; Papel 

Crepe; Fita de Cetim. 

 

4,87€ 

 

Enfeites de 

Primavera 

Desenvolver a motricidade fina; 

Explorar novas técnicas; 

Desenvolver o senso estético. 

Cartolinas; Tesoura; Cola; Fio de 

Pesca; Régua; Lápis; Fita Cola. 
 

Saco de Coelho 

da Páscoa 

 

Estimular a motricidade fina; 

Promover a autonomia; 

Estimular a descoberta e o desenvolvimento 

de habilidades artísticas. 

Sacos de Papel; Tesoura; 

Marcadores; Cola Quente; Lã; 

Tiras de Papel; Chocolates; Fita de 

cetim. 

13,64€ 

Saco de Pipoca 

em Formato de 

Ovelha 

Celebrar o dia da Criança; 

Explorar novas técnicas; 

Fomentar a autoestima; 

Estimular a motricidade fina. 

Sacos Transparentes; Pipocas; 

Papel Eva; Marcadores; 

Tesoura; Olhos de Plástico; 

Algodão; Cola; Paus de Gelado. 

6,97€ 
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Uma Palavra 

um Desenho 

Desenvolver a criatividade e imaginação; 

Estimular as relações interpessoais e a troca 

de experiências; 

Estimular a motricidade fina. 

Quadro; Marcadores para o 

quadro. 
 

Desenho Livre 

Desenvolver a criatividade e imaginação; 

Promover a autonomia; 

Estimular a motricidade fina; 

Fomentar a autoestima. 

Folhas Brancas; Marcadores; 

Lápis. 
 

Dominó de 

Madeira 

Explorar novas técnicas e materiais; 

Usar instrumentos e ferramentas de trabalho 

com madeira; 

Desenvolver o sentido estético; 

Estimular a cognição. 

Tábuas; Ferramentas de Corte; 

Lápis; Régua; Lixa; 

Pirogravador; Sacos de organza. 

1,53€ 

Peixes de 

Madeira 

 

Desenvolver a destreza manual; 

Favorecer o desenvolvimento da 

coordenação psicomotora; 

Promover o sentimento de competência e 

auto valorização. 

Tábuas; Ferramentas de Corte; 

Pirogravador; Lixa; Lápis; 

Argola; Fio de Pesca; Ramo; 

Gancho.  

 

Preparativos 

para o Arraial 

Estimular as relações interpessoais e a troca 

de experiências; 

Estimular a descoberta e o desenvolvimento 

de habilidades artísticas; 

Estimular a criatividade. 

Papelão; Tesoura; X-ato; Lápis, 

Tintas; Pincéis; Potes; Folhas de 

Jornal; Copos de Iogurtes.  
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Apêndice 2- Planificação das atividades na área de Expressão Físico-Motora realizadas durante o estágio curricular. 

Planificação das Atividades de Expressão Físico-Motora 

Objetivo Geral Desenvolver competências físico-motoras e psico-motoras nas crianças e nos jovens. 

Designação 

da 

atividade 

Atividades Objetivos 
Recursos 

Humanos 
Recursos Materiais 

Recursos 

Financeiros 

 

 

Expressão 

Físico-

Motora 

Jogo da Batata 

Quente  

Desenvolver a agilidade, a perceção auditiva e 

o ritmo; 

Estimular a coordenação motora, a atenção e a 

socialização; 

Aumentar a capacidade de concentração. 

 

Estagiária-

Animação 

Sociocultural 

 

Bola; Computador; 

Colunas. 

 

Concurso de 

Dança 

Fomentar momentos de convívio e 

descontração; 

Comunicar, através do movimento, emoções e 

estados afetivos; 

Conhecer e valorizar as possibilidades 

expressivas do próprio corpo. 

Computador; Colunas.  

Jogo do Carrinho 

de Mão 

Respeitar as características corporais dos 

outros; 

Adequar o próprio comportamento às 

exigências das sequências temporais dos 

outros; 

Estimular a concentração. 

  

Jogo das Tocas e 

dos Coelhos 

Ativar a coordenação motora; 

Promover a interação grupal e a socialização; 

Desenvolver a noção espacial; 

Possibilitar a aquisição de agilidade. 

  



Relatório de Estágio Curricular em Animação Sociocultural 

 

84 
 

Jogo dos Pares 

Favorecer o desenvolvimento das funções 

psicomotoras, afetivas e sociais; 

Estimular a concentração; 

Estimular a cognição. 

  

Jogo do Sr. 

Doutor 

Desenvolver a agilidade; 

Estimular a concentração; 

Desenvolver a coordenação motora; 

Promover a interação grupal e a socialização. 

  

Jogo do Rei e da 

Rainha 

Promover a interação grupal e a socialização; 

Fomentar momentos de convívio e 

descontração 

Promover o divertimento e o convívio. 

Cadeiras.  

Jogo Segue as 

Ordens 

Descobrir as possibilidades motoras das 

diferentes partes do corpo; 

Estimular a concentração;  

Proporcionar momentos de diversão. 

  

Caça aos Ovos 

Explorar a imaginação e a criatividade; 

Desenvolver a capacidade de raciocínio; 

Desenvolver a orientação;  

Desenvolver o poder de concentração e o 

espírito de equipa; 

Proporcionar um dia diferente, de divertimento 

e convívio. 

Ovos de Chocolate; 

Questionário; Canetas. 
12,20€ 

 Visita ao Parque 

Estimular as relações interpessoais e a troca de 

experiências; 

Desenvolver as capacidades motoras; 

Desfrutar de espaços livres; 

Desenvolver a imaginação e a criatividade; 

Promover a autoconfiança, a segurança, o 

equilíbrio e o limite. 

 Bola de Futebol, Cordas.  
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Apêndice 3- Planificação das atividades na área de Expressão Dramática realizadas durante o estágio curricular. 

 

 

Planificação das Atividades de Expressão Dramática 

Objetivo Geral Desenvolver as capacidades de expressão corporal, esquema corporal, criatividade, socialização, desinibição. 

Designação 

da 

atividade 

Atividades Objetivos 
Recursos 

Humanos 
Recursos Materiais 

Recursos 

Financeiros 

 

 

Expressão 

Dramática 

 

 

Jogo do Zip-

Zap 
 

Estimular a memória;  

Desenvolver a lateralidade;  

Promover a habilidade e a coordenação motora; 

Fomentar a capacidade de raciocínio;  

 

Estagiária-

Animação 

Sociocultural 

  

Jogo das 

Cadeiras e dos 

Jornais 

Estimular a agilidade, a atenção, o movimento, a 

estratégia, e o ritmo;  

Desenvolver psicomotricidade e noção de espaço.  

Cadeiras; Folhas de 

Jornal; Computador; 

Colunas. 

 

Jogo da 

Mimica 

Desenvolver o esquema corporal, a capacidade de 

expressão corporal, a criatividade e a socialização; 

Estimular a capacidade de improviso; 

Fomentar a capacidade de raciocínio rápido. 

Cadeiras; Papéis 

escritos com 

sentimentos, emoções, 

profissões e tarefas do 

dia-a-dia. 

 

Representação 

baseada no 

improviso 

Desenvolver as capacidades motoras; 

Desenvolver as capacidades cognitivas; 

Estimular a criatividade e capacidade de improviso. 
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Apêndice 4- Planificação das atividades na área de Expressão Musical realizadas durante o estágio curricular. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Planificação das Atividades de Expressão Musical 

Objetivo Geral Fomentar o sentido de audição. 

Designação 

da 

atividade 

Atividade Objetivos 
Recursos 

Humanos 

Recursos 

Materiais 

Recursos 

Financeiros 

 

 

Expressão 

Musical 

 

Uma 

palavra uma 

música 

Desenvolver a musicalidade nas crianças e nos jovens; 

Desenvolver a linguagem e pensamento musical; 

Desenvolver as capacidades musicais; 

auditivas das crianças e dos jovens; 

Explorar conhecimentos musicais. 

 

Estagiária-

Animação 

Sociocultural 

 

Cadeiras. 
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Apêndice 5- Planificação de Atividades Variadas 

Planificação de Atividades Variadas 

Objetivo Geral Proporcionar atividades diversas às crianças e jovens. 

Designação 

da 

atividade 

Atividades Objetivos 
Recursos 

Humanos 
Recursos Materiais 

Recursos 

Financeiros 

 

 

Atividades 

Variadas  

Palestra sobre a 

Interculturalidade  
 

Despertar a cidadania, a igualdade, a 

tolerância, e a democracia; 

Promover a interculturalidade e a 

valorização da diversidade; 

Adquiri novos conhecimentos; 

Estimular a capacidade cognitiva. 

 

Estagiária-

Animação 

Sociocultural 

Cadeiras; Retroprojetor; 

Computador; Colunas; 

Desenhos com as silhuetas; 

Lápis; Marcadores; Fio de lã; 

Tesoura; Furador; Cartolina.  

 

 

Folar da Páscoa 

Promover o gosto pela culinária; 

Desenvolver as noções de peso, 

quantidade e volume; 

Incentivar o trabalho em grupo e a 

cooperação. 

Alguidar; Panela; Colher; 

Faca; Forno; Pincel; Pano; 

Tabuleiro; Fogareiro; 

Farinha; Manteiga; Fermento; 

Açúcar; Ovos; Leite; Erva-

doce; Canela; Sal. 

 

Desfile Solidário 

Estimular situações de solidariedade 

e cooperação; 

Desenvolver a consciência cívica e 

moral; 

Sensibilizar a comunidade;  

Ajudar os que necessitam. 

Cadeiras; Palco; Colunas; 

Microfones; Decorações; 

Barracas. 

 

O Mágico Poder 

da Luz no Teatro  

Conhecer o Teatro Municipal da 

Guarda; 

Aprender as técnicas da luz num 

espetáculo. 

Aparelhos de luz do Teatro 

Municipal da Guarda.  
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Angariação de 

Bens Materiais 

Estimular situações de solidariedade 

e cooperação; 

Sensibilizar a comunidade; 

Angariar bens para o CATL. 

  

Campanha 

Contra os Maus-

Tratos na 

Infância 

Aumentar a consciência do mundo à 

sua volta; 

Desenvolver o espírito de 

solidariedade; 

Despertar consciência de si e do 

outro; 

Familiarizar esta campanha nas 

crianças. 

Camisolas azuis da campanha 

contra os maus-tratos na 

infância. 
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 Apêndice 6- Cronograma de atividades referente ao estágio curricular. 

 

 

Cronograma  

Meses 

Semanas 

Fevereiro Março Abril Maio Junho 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 

Dominó de Madeira                                             

Concurso de Dança                                             

Representação baseada no 

improviso                                              

Jogo do Zip-Zap                                             

Jogo da Mimica                                              

Desenho Livre                                             

Uma palavra um desenho                                             

Uma palavra uma música                                              

Peixes de Madeira                                              

Enfeites de Primavera                                              

Saco de Coelho da Páscoa                                              

Jogo da Batata Quente                                              

Jogo do Carrinho de Mão                                              

Jogo das Tocas e dos Coelhos                                              

Jogo dos Pares                                             
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Cronograma  

Meses 

Semanas 

Fevereiro Março Abril Maio Junho 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 

Jogo do Sr. Doutor                                             

Jogo do Rei e da Rainha                                             

Jogo Segue as Ordens                                              

Visita ao Parque                                             

Jogo das Cadeiras e dos Jornais                                              

Palestra sobre a 

Interculturalidade                                              

O Mágico Poder da Luz no 

Teatro Municipal da Guarda                                              

Caça aos Ovos                                             

Folar da Páscoa                                             

Porta Moedas Tetra Pack                                             

Desfile Solidário                                             

Campanha Contra os Maus-

Tratos na Infância                                             

Saco de Pipoca em Formato de 

Ovelha                                              

Angariação de Bens Materiais                                              

Preparativos para o Arraial                                              
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Apêndice 7- Questões sobre o filme Wall-E 

 

Questões a fazer às crianças relativamente ao filme: 

 

1. Qual é o assunto /o tema principal do filme? 

2. Porque acham que uma grande produtora como Walt Disney se preocupou em 

fazer um filme com este tema? 

3. O robozinho Wall-E não é capaz de falar, entretanto ele consegue transmitir 

alguns sons e aprende a palavra EVA. O que é que esta palavra representa para 

ele? 

4. Qual era o sentimento de Wall-E em relação aos humanos? 

5. Os humanos viviam a bordo de uma nave chamada Axiom; o que houve com a 

espécie humana a bordo dessa nave? 

6. Algo atrapalhava o retorno dos humanos para a Terra. O que era? 

7. Wall-E era um robô extremamente solitário no planeta, tendo apenas uma 

baratinha como amiga. Porque é que esta baratinha “sobreviveu” a tudo que 

aconteceu com ela? 

8. Wall-E assistia a um vídeo onde os humanos faziam algo simples, e o sonho do 

robozinho era repetir esse ato. Que ato era esse? 

9. Porque é que no planeta Terra do filme não havia vida? 

10. O que podemos fazer para evitar um futuro como o que se mostra no filme? 
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Apêndice 8- Guião da atividade “Meu pé de feijão” 

 

Observa o desenvolvimento das sementes e preenche juntamente com teus pais: 

Quando apareceram? 

 Milho Feijão 

As raízes    

As primeiras folhas   

Todas as sementes germinaram? 

Sim Não 
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Apêndice 9- Planificações das atividades do Projeto “Crescer +” 

Período/Horas 

 

Dia 1 de julho (segunda-feira) Dia 2 de julho (terça-feira) 

Atividades Objetivo Geral Atividades Objetivo Geral 

 

Período da Manhã das 

09h:00 às 12h:00 

 

 

 

 

Vamos aprender com o 

nosso amigo Wall-E 

(Visualização do Filme 

Educativo Wall-E) 

Aprimorar a capacidade 

crítica a respeito das 

demandas da população 

mundial, a questão dos 

resíduos sólidos e a 

necessidade de reciclagem 

Comboio da reciclagem 

(Construção de ecopontos) 

Sensibilizar para a recolha 

seletiva do lixo, 

desenvolver a criatividade 

e a coordenação motora 

PAUSA DE 15 MINUTOS 

Vamos aprender com o 

nosso amigo Wall-E 

(Debate sobre o Filme 

Educativo Wall-E) 

Aprimorar a capacidade 

crítica a respeito das 

demandas da população 

mundial, a questão dos 

resíduos sólidos e a 

necessidade de reciclagem 

Comboio da reciclagem 

(Construção de ecopontos) 

Sensibilizar para a recolha 

seletiva do lixo, 

desenvolver a criatividade 

e a coordenação motora 

 

Período da Tarde 

das14h:00 às 17h:00 

 

Desenhar é agora mais 

divertido 

(Desenho livre sobre o que 

cada um entendeu do 

filme) 

Desenvolver, explorar e 

ampliar a criatividade, a 

interpretação, a 

coordenação motora, a 

concentração e permitir e 

estimular a produção 

artística 

Comboio da reciclagem 

(Construção de ecopontos) 

Sensibilizar para a recolha 

seletiva do lixo, 

desenvolver a criatividade 

e a coordenação motora 

PAUSA DE 15 MINUTOS 

A linguagem do desenho 

(Interpretação conjunta do 

desenho de cada e 

exposição dos mesmos) 

Estimular e desenvolver a 

criatividade e a 

interpretação 

Reciclar é divertido 

(Jogo sobre a reciclagem) 

Sensibilizar para a recolha 

seletiva do lixo 
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Período/Horas 

 

Dia 3 de julho (quarta-feira) Dia 4 de julho (quinta-feira) 

Atividades Objetivo Geral Atividades Objetivo Geral 

 

Período da Manhã das 

09h:00 às 12h:00 

 

 

 

 

Vamos sair, para mais 

conhecimentos adquire  

(Visita ao aterro 

Resiestrela S.A. no 

Fundão) 

Sensibilizar para a 

importância da separação, 

gestão e valorização de 

resíduos 

Reciclar este é o nosso 

papel 

(Reciclagem de papel) 

Encontrar maneiras de 

diminuir o consumo de 

papel 

PAUSA DE 15 MINUTOS 

Vamos sair, para mais 

conhecimentos adquire  

(Visita ao aterro 

Resiestrela S.A. no 

Fundão) 

Sensibilizar para a 

importância da separação, 

gestão e valorização de 

resíduos 

Reciclar este é o nosso 

papel 

(Reciclagem de papel) 

Encontrar maneiras de 

diminuir o consumo de 

papel 

Período da Tarde 

das14h:00 às 17h:00 

 

Vamos sair, para mais 

conhecimentos adquire  

(Visita ao aterro 

Resiestrela S.A. no 

Fundão) 

Sensibilizar para a 

importância da separação, 

gestão e valorização de 

resíduos 

Animais amigos do 

ambiente  

(Reciclagem de papel 

higiênico) 

Desenvolver a 

coordenação motora fina e 

a criatividade 

PAUSA DE 15 MINUTOS 

Vamos sair, para mais 

conhecimentos adquire  

(Visita ao aterro 

Resiestrela S.A. no 

Fundão) 

Sensibilizar para a 

importância da separação, 

gestão e valorização de 

resíduos 

Animais amigos do 

ambiente 

(Reciclagem de papel 

higiênico) 

Desenvolver a 

coordenação motora fina e 

a criatividade 
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Período/Horas 

 

Dia 5 de julho (sexta-feira) Dia 8 de julho (segunda-feira) 

Atividades Objetivo Geral Atividades Objetivo Geral 

 

Período da Manhã das 

09h:00 às 12h:00 

 

 

 

 

Maraca Mágica 

(Maraca com garrafa PET) 

Incentivar a criatividade 

para a transformação do 

lixo 

Caderno das memórias 

(Elaboração de um 

caderno) 

Reduzir o consumo 

excessivo do pepel 

PAUSA DE 15 MINUTOS 

Maraca Mágica 

(Maraca com garrafa PET 

Incentivar a criatividade 

para a transformação do 

lixo 

Caderno das memórias 

(Elaboração de um 

caderno) 

Reduzir o consumo 

excessivo do pepel 

Período da Tarde 

das14h:00 às 17h:00 

 

Brincando e aprendendo 

(Jogo da memória) 

Desenvolver o raciocínio 

rápido, a noção espacial, a 

memória fotográfica, e 

incentivar a socialização 

Caderno das memórias 

(Elaboração de um 

caderno) 

 

Reduzir o consumo 

excessivo do pepel 

PAUSA DE 15 MINUTOS 

Tocar da alma 

(Caixa da sensibilidade) 

 

Estimular o conhecimento 

ou reconhecimento dos 

vários objetos 

Pinta os teus sonhos de 

todas as cores 

(Pintura ecológica no 

caderno elaborado) 

 

Aproximar as crianças aos 

hábitos sustentáveis, 

através da relação entre 

cores e alimentos para 

utilização das novas tintas 

orgânicas 
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Período/Horas 

 

Dia 9 de julho (terça-feira) Dia 10 de julho (quarta-feira) 

Atividades Objetivo Geral Atividades Objetivo Geral 

 

Período da Manhã das 

09h:00 às 12h:00 

 

 

 

 

Cai ao não cai? 

(Elaboração do jogo Cai ao 

não cai) 

Refletir sobre a 

problemática do lixo 

Ser sustentável é o 

acessório mais bonito 

(Bijuteria em papel) 

Conceder uma nova 

utilidade ao pepel 

PAUSA DE 15 MINUTOS 

Cai ao não cai? 

(Momento de jogar o jogo 

do cai ao não cai) 

Desenvolver a motricidade 

fina, a atenção e o trabalho 

estratégico 

Ser sustentável é o 

acessório mais bonito 

(Bijuteria em papel) 

Conceder uma nova 

utilidade ao pepel 

Período da Tarde 

das14h:00 às 17h:00 

 

O Sr. Compostor 

(Construção de um 

compostor) 

Ensinar a construir um 

compostor e reduzir a 

produção de resíduos 

orgânicos e demonstrar o 

processo de valorização da 

matéria orgânica 

Deita abaixo 

(Construção de um 

Bólingue ecológico) 

Reutilizar garrafas de 

plástico 

PAUSA DE 15 MINUTOS 

O Sr. Compostor 

(Construção de um 

compostor) 

Ensinar a construir um 

compostor e reduzir a 

produção de resíduos 

orgânicos e demonstrar o 

processo de valorização da 

matéria orgânica 

Deita abaixo 

(Momento de Jogo do 

Bólingue ecológico) 

 

Promover a socialização e 

a coordenação motora 
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Período/Horas 

 

Dia 11 de julho (quinta-feira) Dia 12 de julho (sexta-feira) 

Atividades Objetivo Geral Atividades Objetivo Geral 

 

Período da Manhã das 

09h:00 às 12h:00 

 

 

 

 

Se o vento me tocar eu 

vou girar 

(Construção de um 

Moinho de Vento) 

Perceber as várias fontes 

de energias alternativas  

Se os mares e os rios 

poluir, os peixinhos vão 

deixar de existir 

(Experiência sobre os 

objetos que flutuam ou 

não) 

Promover o 

reconhecimento do meio 

ambiente como património 

coletiva de valor universal, 

que a todos compete 

preservar e estimular as 

crianças para as boas 

práticas ambientais 

PAUSA DE 15 MINUTOS 

Se o vento me tocar eu 

vou girar 

(Construção de um 

Moinho de Vento) 

Perceber as várias fontes 

de energias alternativas  

Se os mares e os rios 

poluir, os peixinhos vão 

deixar de existir 

(Experiência sobre os 

objetos que flutuam ou 

não) 

Promover o 

reconhecimento do meio 

ambiente como património 

coletiva de valor universal, 

que a todos compete 

preservar e estimular as 

crianças para as boas 

práticas ambientais 

Período da Tarde 

das14h:00 às 17h:00 

 

Se não fores de reciclar 

eu vou te espantar 

(Espanta Espírito) 

Consciencializar para a 

preservação do meio 

através da reutilização 

Se a torneira fechar a 

água vou poupar 

(Mural sobre a água) 

Melhorar a eficiência da 

utilização da água, sem pôr 

em causa as necessidades 
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vitais e a qualidade de vida 

dos que nos rodeia  

PAUSA DE 15 MINUTOS 

Se não fores de reciclar 

eu vou te espantar 

(Espanta Espírito) 

Consciencializar para a 

preservação do meio 

através da reutilização 

Se a torneira fechar a 

água vou poupar 

(Mural sobre a água) 

Melhorar a eficiência da 

utilização da água, sem pôr 

em causa as necessidades 

vitais e a qualidade de vida 

dos que nos rodeia  
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Período/Horas 

 

Dia 15 de julho (segunda-feira) Dia 16 de julho (terça-feira) 

Atividades Objetivo Geral Atividades Objetivo Geral 

 

Período da Manhã das 

09h:00 às 12h:00 

 

 

 

 

Cidade Limpa  

(Recolha de lixo pela 

cidade) 

Promover a educação para 

o ambiente e a cidadania 

Vamos aprender com o 

Capitão Mão Verde 

(Leitura da história: O 

Capitão Mão Verde) 

Adquirir conhecimentos de 

boas práticas ambienteis  

PAUSA DE 15 MINUTOS 

Cidade Limpa 

(Recolha de lixo pela 

cidade) 

Promover a educação para 

o ambiente e a cidadania 

Juntos vamos cantar e o 

ambiente abraçar 

(Audição e visualização da 

canção: GOMBBY - 

Reciclar - Canta e Dança 

com o Gombby.) 

Adquirir conhecimentos de 

boas práticas ambienteis 

Período da Tarde 

das14h:00 às 17h:00 

 

Para ar fresco poder 

respirar, uma árvore vou 

ter de plantar  

(Plantação de árvores) 

Consciencializar as 

crianças para a 

importância da plantação 

de árvores 

Meu pé de feijão 

(Plantação do Feijão) 

 

Trabalhar a Educação 

Ambiental no meio 

familiar 

PAUSA DE 15 MINUTOS 

Para ar fresco poder 

respirar, uma árvore vou 

ter de plantar  

(Plantação de árvores) 

Consciencializar as 

crianças para a 

importância da plantação 

de árvores 

Vamos falar se no projeto 

gostamos de participar 

(Debate sobre o projeto 

“Crescer +”) 

 

Perceber o impacto do 

projeto nas crianças 
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Atividades Recursos Materiais  
Recursos 

Financeiros  
Recursos Humanos  

Vamos aprender com o 

nosso amigo Wall-E 
Televisão com entrada USB; Colunas; Filme WALL.E; Sala; Cadeiras.  

Estagiária da Licenciatura em 

Animação Sociocultural; 

Crianças. 

Desenhar é agora mais 

divertido? 
Folhas de papel de desenho; Lápis e marcadores de cor; Sala. 5,55 € 

A linguagem do desenho Desenhos feitos pelas crianças; Fita cola. 0,39€. 

Comboio da Reciclagem 

3 caixas de papel de fotocópia; 1 caixa de detergentes; 1 caixa de cereais; 

1 rolo de papel higiénico; Cartolinas; Tesoura; Cola; Cordões de saco. 
3,74 € 

Reciclar é divertido 

Os 2 ecopontos criados na atividade anterior; 

Resíduos (pepel, plástico e vidro). 

Giz. 

0,68 € 

Vamos sair, para mais 

conhecimentos adquirir 

Autocarro; Instalações da Resiestrela; Computador, para formalizar o 

pedido de visita através de uma ficha de inscrição que será enviada para 

o Gabinete de Comunicação e Sensibilização Ambiental. 
 

30 €/ 40€ 

 

Reciclar este é o nosso 

papel 

Varinha mágica; Recipiente; 500 ml de água; Papel jornal ou papel 

sulfite usado e picado (quantidade suficiente para encher a bacia); Tela 

de náilon com borda de madeira para produção de estampas; Colher de 

sopa; Vasilha. 

10€ 
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Animais amigos do 

ambiente 

Rolos de papel higiênico; Tinta guache; Tesoura; Cartolina ou papel 

celofane; Cola branca; Pincéis. 

9,07€ 

Maraca Mágica 

Garrafas PET de vários tamanhos, com tampa; Grãos de arroz; Grãos de 

bico; Grãos de feijão; Tinta guache. 

6,14€  

Brincando e 

Aprendendo 
Jogo da memória; Mesas e cadeiras. 2,56€  

Tocar da alma 

Caixa com tampa; Materiais provenientes da natureza: folhas, penas; 

ramos; flores; pedras.  
  

Caderno das memórias Folhas recicladas; Cartolina; Furador; Fita. 4,21€  

Pinta os teus sonhos de 

todas as cores 

Caderno elaborado na atividade “Caderno das memórias”; Pincéis; 

Recipientes; Liquidificadora; Alimentos acima mencionados. 

1,07€  

Cai ao não cai? 

Duas garrafas pet; Muitas tampinhas de garrafa; Palitos de churrasco; 

Tintas; Tesoura. 

5,85€  

O Sr. Compostor 
Compostor; Água; Matéria Orgânica. 111,00€  
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Ser sustentável é o 

acessório mais bonito 

Papéis coloridos usados: revistas, papéis de presente; Régua; Lápis; 

Tesoura; Cola branca; Linha ou fio de pesca; Agulha grande. 
6,75€  

Deita abaixo 

Frascos de champô ou gel de banho; Papel autocolante; Areia; Tesoura; 

Lápis; Bola de ténis. 
11,88€  

Se o vento me tocar eu 

vou girar 

Cartolina; Régua; Alfinete; Tesoura; Vareta de madeira; Cola quente. 15.95€  

Se não fores de reciclar 

eu vou te espantar 

Garrafa; Caricas de metal; Tinta de spray; Fio de pesca; Tintas acrílicas. 10,23€  

Se os mares e os rios 

poluir, os peixinhos vão 

deixar de existir 

Taça de vidro grande; Diversos objetos (rolha, tampa, colher, plástico, 

meias, latas); Corante alimentar verde. 

1,69€ 

 
 

Se a torneira fechar a 

água vou poupar 

Papel de cenário; Canetas de colorir; Lápis; Fita cola. 8,54€  

Cidade Limpa 
Luvas; Sacos do Lixo. 1,40€  

Para ar fresco poder 

respirar, uma árvore vou 

ter de plantar 

Luvas; Ferramentas agrícolas; Árvores para plantar; Água. 25,60€  
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Vamos aprender com o 

Capitão Mão Verde 

Computador; Projetor. 
  

Juntos vamos cantar e o 

ambiente abraçar 

Computador; Colunas; Maracas. 
  

Meu pé de feijão 

Copo de iogurte de vidro; Papel higiénico; Algodão; 3 sementes de feijão; 

3 sementes de milho; 
9,77€  

Vamos falar se no 

projeto gostamos de 

participar 
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Apêndice 10- Guião de observação para cada atividade  

 

 Atividade: 

 Data: 

Interesse das crianças pelo tema da atividade Participação das Crianças  

Nunca Às vezes 
Muitas 

vezes 
Sempre Nunca Às vezes 

Muitas 

vezes 
Sempre 

        

Observações: Observações: 

Compreensão da mensagem da atividade: Cumprimento dos objetivos da sessão 

Nunca Às vezes 
Muitas 

vezes 
Sempre Nunca Às vezes 

Muitas 

vezes 
Sempre 

        

Observações: Observações: 
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Apêndice 11- Guião de avaliação para as crianças do 1º ao 3 º ano de escolaridade  

 

 

 

Pinta o emoji conforme avalias o Projeto “Crescer +” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não Gostei! Foi Razoável! Gostei Muito! 
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Apêndice 12- Questionário 

 

INSTURMENTO DE AVALIAÇÃO – INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 

Inquérito para as crianças do 4ª ao 6ª ano de escolaridade  

 

 

1. O que achas sobre o tema do projeto “Crescer +”? 

 

 

 

 

2. Quando iniciaste o projeto “Crescer +” o que sentiste? 

 

 

 

3. Que atividades gostaste mais de fazer? 

 

 

 

 

4. O que aprendeste com este projeto? 

 

 

 

 

5. A implantação deste projeto é importante para o C.A.T.L? 
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6. As atividades foram adequadas? (Se não porquê?) 

 

 

 

7. Na tua opinião, achas que o projeto deve continuar? (Se não, porquê?) 

 

 

 

 

 


