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RESUMO  

O presente relatório enquadra-se na Unidade Curricular de Estágio, da licenciatura em 

Animação Sociocultural da Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto, do 

Instituto Politécnico da Guarda. 

Devido à pandemia COVID-19 o estágio foi suspenso e, dessa forma, não foi possível 

realizar as 450 horas previstas, realizando apenas 80 horas ao longo de duas semanas, de 

2 de março a 13 de março de 2020. De forma a completar o total de horas do estágio, 

surgiu a opção de realizar um projeto, de acordo com o Decreto-Lei n.10-A/2020, de 13 

de março.  

O presente relatório tem como finalidade expor as atividades realizadas no “abc”, 

Centro de Atividades e Tempos Livres do Núcleo Desportivo e Social da Guarda, e 

apresentar a minha proposta de projeto designado “A brincar, eu aprendo” – concebido 

após o término do estágio – tendo como principal objetivo consciencializar para a 

importância do brincar.  

Com o projeto “A brincar, eu aprendo” pretendo incorporar uma aprendizagem de uma 

cidadania plural, consciente e ativa, tendo em conta o desenvolvimento pessoal e 

comunitário, educando para conviver com o outro.  

Palavras-chave: Animação Sociocultural; Animação na Infância; Importância do 

Brincar. 
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ABSTRACT  

The following report fits in the curricular unity of internship, on the degree of 

sociocultural animation placed in Escola Superior de Educação, Comunicação e 

Desporto, of Instituto Politécnico da Guarda. 

Due to the COVID-19 Pandemic the internship was suspended and, by this it, was not 

possible to acomplish the 450 hours planned, realizing only 80 hours over tow weeks, 

from March 2 to March 13 of 2020. In order to complete the total of hours of the 

internship, the option to carry out a project came up, according to the decree-law n.10-

A/2020 of March 13. 

The following report has as a porpose to show the activities carried out in “abc”, Centro 

de Atividades e Tempos Livres Do Núcleo Desportivo E Social Da Guarda, to submit 

my project proposal designated as “A brincar, eu aprendo” – conceived after the end of 

the internship – having as main objective to make aware for the importance of playing. 

With the project “A brincar, eu aprendo” i intent to incorporate a learning of a plural 

citizenship, concious and active, taking in to account personal and comonuty 

development, educating to live with each other. 

Key words: Sociocultural Animation; Childhood Animation; Playing Importance. 
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INTRODUÇÃO 

O presente relatório de estágio/projeto é parte integrante da avaliação final da Unidade 

Curricular (UC) de Estágio, orientado pela Professora Filipa Teixeira, no âmbito da 

Licenciatura em Animação Sociocultural (ASC), do Instituto Politécnico da Guarda. 

O estágio curricular foi realizado no Núcleo Desportivo e Social da Guarda (NDS) – 

“Aprender, brincar e crescer” (abc) Centro de Atividades e Tempos Livres (CATL). 

Devido à suspensão das atividades, resultante da pandemia COVID-19, o estágio 

decorreu apenas durante duas semanas, entre 2 a 16 de março, com a duração total de 80 

horas, não possibilitando dessa forma a realização das 400 horas determinadas 

inicialmente. 

Com efeito, e tendo em conta o Decreto-Lei n. 10-A/2020, de 13 de março, que institui 

as medidas excecionais provisórias de resposta à atual pandemia, foram definidas 

algumas alterações. No que diz respeito ao funcionamento da UC de estágio, o ponto 2 

menciona que os estágios desenvolvidos em contexto real de trabalho, devem ser 

convertidos para a modalidade de projeto, com o acompanhamento do orientador, 

implementando metodologias para a realização de exercícios de simulação e reflexão 

partilhada, escrita de monografia ou elaboração de artigo, entre outras metodologias 

igualmente importantes para a construção de competências profissionais. Após a 

suspensão do estágio, e não sendo possível por parte da instituição a possibilidade de o 

realizar na modalidade de teletrabalho, o mesmo foi convertido num projeto que está 

integrado neste relatório.   

Para uma melhor compreensão e organização do presente relatório, o mesmo divide-se 

em quatro capítulos. Primeiramente, o capítulo “Contextualização Teórica”, é dedicado 

ao enquadramento teórico relativo à minha área de estudo e de atuação, tanto em 

contexto de estágio como no desenvolvimento do meu projeto. 

Sendo a ASC uma área tão ampla e com distintas áreas de atuação, torna-se primordial 

trazê-la à discussão, expondo a sua evolução e os seus diversos conceitos, objetivos e 

âmbitos, assim como as principais caraterísticas do animador sociocultural. Entre os 

diversos âmbitos que a ASC engloba, o âmbito da infância ganhou especial destaque 

neste relatório, por ser um âmbito do meu interesse e com o qual mais me identifico e 

também por ter sido o ponto de partida para a realização do meu estágio/projeto.  
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O segundo capítulo contempla também o papel da ASC na Animação Socioeducativa, 

assim como a importância do tempo livre na infância, destacando a importância do 

brincar.   

Posteriormente, o capítulo “Núcleo Desportivo e Social da Guarda – “abc” Centro de 

Atividades e Tempos Livres” aborda a caraterização da instituição, os seus âmbitos, a 

sua missão e objetivos. A seguir apresenta o “abc” - CATL onde expõe as atividades 

desenvolvidas, os objetivos e recursos humanos e, também, o seu funcionamento.  

Segue-se o capítulo “Estágio”, que apresenta a descrição das atividades, nas quais estive 

envolvida durante o tempo que permaneci enquanto estagiária do NDS – no “abc” 

CATL, assim como as atividades por mim sugeridas, mas que não foram 

implementadas. Na primeira semana, o meu papel foi mais de observação, de forma a 

perceber as rotinas da instituição, as funções da cada educadora e auxiliar e, também, 

para me ambientar e adaptar a esta nova realidade. Como me mostrei sempre atenta e 

disponível para ajudar, acabei por começar a liderar algumas das atividades que se 

encontram descritas no desenvolvimento do capítulo.  

Por último, o capítulo “Projeto – “A brincar, eu aprendo” foi pensado para implementar 

com as crianças da Instituição NDS – “abc” CATL, com o objetivo principal de 

consciencializar para a importância do brincar, e de oferecer às crianças atividades e 

dinâmicas diferentes de forma a aprenderem uma cidadania plural, consciente e ativa, 

tendo por base o desenvolvimento pessoal e comunitário, educando-as para conviver 

com o outro.  

O projeto, inicialmente, foi idealizado na UC de Programas e Projetos em Animação 

Sociocultural (PPAS), sendo depois integrado neste relatório, permitindo um maior 

desenvolvimento e aprofundamento no que diz respeito ao seu enquadramento teórico e 

planificação prática. Para uma melhor compreensão do projeto, este capítulo apresenta o 

diagnóstico de necessidades, a finalidade do projeto, o objetivo geral e os objetivos 

específicos, o enquadramento metodológico, a definição e descrição das atividades e, 

por fim, a avaliação do projeto, sendo que esta se apresenta como uma proposta, visto 

que o projeto não foi posto em prática.  

O relatório de estágio/projeto termina com uma reflexão crítica onde faço o balanço de 

toda a experiência, os resultados alcançados bem como todos os conhecimentos e 
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competências adquiridas no desenrolar dos últimos meses, que me irão complementar 

futuramente a nível pessoal e profissional.  
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1. Introdução 

No capítulo que se segue é feita uma abordagem à ASC, visto esta ser uma área bastante 

abrangente e com várias áreas de atuação. No seguimento do capítulo, encontra-se um 

ponto relativo à evolução da ASC e ao conceito de Animação, com base em alguns 

autores reconhecidos na área. Nos pontos seguintes são abordados os objetivos, a 

metodologia de ação da ASC e os âmbitos de atuação.  

Tendo o meu estágio sido realizado com crianças, torna-se essencial abordar a 

Animação na infância e a importância da ASC na Animação Socioeducativa. 

Ainda neste capítulo, será também mencionada a importância do Tempo Livre na 

infância e a importância do brincar, visto ser esse o tema central do meu projeto. 

1.1. A Animação Sociocultural e a sua evolução 

Não há uma forma precisa de identificar a origem da Animação em Portugal, assim 

como também é impossível atribuir uma cronologia ao que hoje indicamos como 

Animação. Sabe-se que sempre houve diferentes tempos na vida das pessoas, um tempo 

para o trabalho e um tempo para o ócio, que abrange diferentes espaços e tempos como 

a festa, o recreio, aquilo que, em sentido amplo, se pode chamar Animação. 

Tendo em conta Lopes (2006), considera-se que devido ao facto de Portugal ter estado 

sob o domínio de um regime totalitário de 1926 a 1974 (Estado Novo), onde as 

liberdades básicas foram suprimidas, nomeadamente: a liberdade de expressão, a 

liberdade de associação, a liberdade de reunião e onde este regime autoritário projetou 

como política de “animação” a desanimação preconizada pela Federação Nacional para 

a Alegria no Trabalho que, inspirada nas suas congéneres a Alemã Kraft Durch Freud – 

(“a força pela alegria”) e a Italiana Dopolavoro (“depois do trabalho”) promoveram um 

conjunto de ações que, debaixo da sigla “alegria no trabalho”, levaram a cabo ações 

tendentes a manipularem, intoxicar e difundir os preceitos constitutivos da tríade do 

regime Deus, Pátria e Família.  

Segundo o mesmo autor, a esta corrente situacionista opôs-se um conjunto de 

indivíduos que, inspirados em ideologias plurais e motivações diversas, de onde 

despontam correntes marxistas, catolicismo social e laicismo educativo que, de forma 

oculta, integravam nas suas metodologias de intervenção próprias de uma ASC que 

começava a aparecer, principalmente a partir de França e procurava conduzir as pessoas 
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à autonomia e ao autodesenvolvimento. Esta ASC que intensamente começou a soprar 

de França através dos ventos da mudança do mítico Maio de 68, procura a assunção de 

cidadãos com cidadania plena verificada através de uma democracia participada e não 

ritualizada e calendarizada, de um voluntariado social promotor da dimensão humana 

acordada em relações solidárias, de uma educação que ultrapassa o sentido formal e se 

estende à comunidade, de uma cultura ligada ao compromisso que o homem tem com o 

outro homem. 

Em Portugal e como é possível verificar a ASC aparece a partir do 25 de Abril de 1974 

e estendendo-se até aos dias de hoje. 

De 1974 a 1976, verificou-se, em Portugal, à fase revolucionária da 

Animação Sociocultural. Nesse período histórico, os governos 

provisórios e o Movimento das Forças Armadas assumem a Animação 

Sociocultural como método eficiente para a intervenção na comunidade, 

compondo exemplos de referência a criação da Comissão 

Interministerial para a Animação Sociocultural (CIASC) e as sucessivas 

campanhas de dinamização cultural e Animação Cultural levadas a 

cabo. 

De 1977 a 1980, existiu uma nova fase da Animação Sociocultural, por 

nós denominada como a fase Constitucionalista da Animação 

Sociocultural, onde toda a sua ação foi determinada por instituições que, 

a partir de uma lógica concentracionista, assumiram a centralidade da 

mesma. 

De 1981 a 1985, emergiu, em Portugal, uma fase por nós designada 

como Patrimonialista, caracterizada por uma intervenção centrada na 

preservação e recuperação do património cultural.  

De 1986 a 1990, assumiu alguma relevância uma etapa caracterizada 

pela passagem da Animação Sociocultural do poder central para o 

poder local.  

De 1991 a 1995, um novo período histórico surgiu, por nós identificado 

como a fase Multicultural e Intercultural, em consonância com o quarto 
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pilar da educação, aprender a viver juntos, que projetou a intenção de 

valorizar a ação educadora do multiculturalismo.  

A última fase identificámo-la com o período que se inicia, em 1996, e nos 

acompanha até hoje, caracterizando-a como a fase da Globalização que 

conduz a Animação Sociocultural a intervir num quadro que integre e 

eleve o ser humano a participar nos desafios que se lhe deparam, 

tornando-o protagonista e promotor da sua própria autonomia (Lopes, 

2006, p. 4). 

Em Portugal, a ASC surge durante a 1ª República, alongando-se até ao período do 

Estado Novo. Segundo Lopes (2006) a ASC emergiu com a máxima força após 

alteração da conjuntura política em 1974. O conceito de ASC é muito vasto e pode 

conter diversos significados que se complementam nas suas diversas vertentes.  

Nos dias de hoje, ainda não existe uma definição única de ASC, devido à sua 

polissemia, ambiguidade e heterogeneidade, promovida por diversos autores. Por esta 

não ser uma disciplina científica não possui a sua própria teoria e apoia-se nos 

conhecimentos gerados por outras disciplinas detentoras de teorias específicas, logo o 

conceito de Animação assume-se baseado nessas noções. 

Segundo Lopes, Galinha & Loureiro (2010) a ASC compreende uma origem 

etimológica que deriva 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) a Animação, enquanto nova forma de intervenção social, 

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

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

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

técnica social. 

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 
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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, a ASC integra um processo de um programa e de um projeto que favorece o 

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

potencializar o desenvolvimento sustentável das comunidades, através dos 

ensinamentos que lhes são transmitidos, permitindo assim que os indivíduos sejam 

capazes de viver autonomamente. 

1.2. O Animador Sociocultural  

O Animador Sociocultural é um profissional que está apto a lidar com diversos tipos de 

público e, para isso, requer um perfil e competências próprias para assim ser capaz de 

planificar projetos de intervenção social no âmbito da ASC com o intuito de melhorar 

problemas existentes num determinado meio ou grupo. 

Tendo em conta Bento (2002, p. 138), o (a) Animador (a) Sociocultural é de facto um 

(a) agente de desenvolvimento. Por essa circunstância deve desempenhar funções 

gerais ou especificas conducentes ao êxito da melhoria da qualidade de vida das 

populações. Afinal compromete-se a estar atento à tradição e inovação cultural, 

obrigando-se a incentivar, apelar e organizar a participação dos indivíduos e 

tornando-os um ponto de referência dos valores e da democracia. 

Na ótica de Ander-Egg (2000), qualquer que seja o âmbito de atuação e de intervenção 

do Animador, o seu papel compreende quatro aspetos principais que, sendo diferentes, 

se complementam e, por vezes, se cumprem em simultâneo:  

• Dinamizador/facilitador: suscita, incita, sensibiliza, motiva e interessa as 

pessoas, dando alento à participação ativa das mesmas em programas ou 

atividades socioculturais, de acordo com o que as pessoas pensam ser pertinente 

fazer;  

• Assistente técnico: no sentido em que proporciona elementos, conhecimentos e 

apoio técnico para que, no processo de aprender fazendo, o próprio grupo 

 
1 Informação retirada do website da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação 

Sociocultural, acedido a 26 de novembro de 2020, consultado em 

http://www.apdasc.com/info/ver_pagina.php?id=20 
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disponha de apoio que permita realizar melhor as atividades que o grupo 

considera mais adequadas para dar resposta às suas necessidades e problemas; 

• Mediador: para contribuir e ajudar as próprias pessoas a terem em conta as suas 

experiências de vida como fonte de aprendizagem, ao mesmo tempo que ajuda a 

recuperar, sistematizar, avaliar e a implementar práticas sociais próprias; 

• Transmissor: o Animador atua no sentido de proporcionar certas informações, 

conhecimentos, técnicas sociais, habilidades e aprendizagem de novas 

competências, para que as pessoas se apropriem desses conhecimentos e 

capacidades facilitadoras da resolução dos seus problemas e necessidades, 

ajudando a melhorar a qualidade de vida. 

O Animador é responsável por organizar, coordenar e desenvolver atividades de 

animação e, para que obtenha o sucesso, é necessário que tenha uma mente aberta e 

esteja disposto a lidar com qualquer situação pois cada público tem a sua especificidade. 

Para além disso, se demonstrar entusiasmo, otimismo, confiança ao grupo ou 

comunidade com que está a trabalhar será mais fácil conquistar bons resultados. 

1.3. Objetivos e a Metodologia de Ação da Animação Sociocultural 

A ASC é uma estratégia de intervenção social, que expõe 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.  

Segundo Melo (2006), os objetivos da ASC passam essencialmente por desorganizar 

pensamentos enraizados nos sujeitos, provocando um certo incómodo, proporcionando 

ao sujeito analisar detalhes antes não observados. O autor afirma, ainda, que a ASC 

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

investigação-ação é uma metodologia de investigação vocacionada para a melhoria da 

prática através da obtenção de aprendizagens que surgem como resultado de uma 

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

e reflexão.  

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

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

metodologia participativa. 
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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 (Bento, 2003, 

p.66). 

Tendo em conta Trilla (2004), as metodologias que dirigem a ASC, são as seguintes:  

• Metodologias Quantitativas e Empírico - analíticas: centram-se nos aspetos 

quantitativos dos fenómenos sociais e educativos. Contudo, o seu campo de 

atuação fica reduzido a fenómenos de mediação, de controlo experimental e de 

análise estatística; 

• Metodologias Qualitativas e Humanístico - interpretativas: orientam-se para a 

interpretação dos fenómenos socioculturais e focam-se no estudo das ações a 

partir da perspetiva dos próprios agentes sociais. 

Quer isto dizer que a ASC se socorre das metodologias quantitativas e empírico-

analíticas e das metodologias qualitativas, humanístico-interpretativas, como forma de 

provocar uma mudança. 

1.4. Âmbitos da Animação Sociocultural 

A Animação Sociocultural sendo um processo de intervenção social expõe diferentes 

modalidades e âmbitos de atuação. Ventosa (1993) 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. 
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O autor referido anteriormente apresenta igualmente um conjunto de âmbitos que 

acompanham 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 ligados a sectores de áreas temáticas: a educação, o 

teatro, os tempos livres, a saúde, o ambiente, o turismo, a comunidade, o 

comércio, o trabalho, entre outros. 

Tendo em conta Lopes (2006), todos âmbitos anteriores envolvem o recurso a um vasto 

conjunto de termos compostos, para assinalar as suas múltiplas atualizações e formas 

concretas de atuação: Animação socioeducativa, Animação cultural, Animação teatral, 

Animação dos tempos livres, Animação sociolaboral, Animação comunitária, Animação 

rural, Animação turística, Animação terapêutica, Animação infantil, Animação juvenil, 

Animação na terceira idade, Animação de adultos, Animação de grupos em situações de 

risco, Animação em hospitais, Animação em prisões, Animação económica, Animação 

comercial, Animação termal, Animação desportiva, Animação musical, Animação 

cinematográfica, Animação de bibliotecas, Animação de museus, Animação escolar, 

entre outros. Além destes, continuamente, poderão formar-se outros termos, 

relacionados com possíveis novos âmbitos de Animação, em que a emergência é 

definida por uma dinâmica social em constante mudança, que provoca a permanente 

promoção de relações interpessoais, comunicativas, humanas, solidárias, educativas e 

comprometidas com o desenvolvimento e a autonomia. Estes âmbitos de intervenção, 

reflexos da ação humana, não devem ser ponderados estáticos nem autónomos uns em 

relação aos outros, estando já considerados a Animação Teatral, a Animação Turística, a 

Animação Socioeducativa, a Animação na infância, na juventude, nos adultos, na 

terceira idade.  

Segundo Lopes (2006), em matéria de âmbitos, não se defende uma animação “guarda-

chuva” onde tudo se acolhe, não se entende a ASC como uma metodologia onde se 

encontram respostas para todos os males do mundo. Acredita-se, humildemente, que a 

ASC, através dos diferentes âmbitos e com a concretização de programas que 

respondam a diagnósticos previamente elaborados e participados, compõe um método 
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para levar as pessoas a autodesenvolverem-se e, consequentemente, reforçarem os laços 

grupais e comunitários.  

1.4.1. A Animação na Infância 

Na ótica de Lopes (2008), o desenvolvimento da Animação na Infância surgiu com o 

Portugal democrático, ganhando expressão como forma de Animação Socioeducativa. 

Teve como objetivo principal complementar as funções concedidas tradicionalmente à 

escola, pela via da Educação Não Formal. Esta pode ser considerada uma importante 

presença, tanto como metodologia como âmbito específico de intervenção, um recurso 

endógeno nos diferentes espaços, serviços e projetos de intervenção educativa, social e 

cultural, tanto no âmbito formal como no informal (Soler, 2008, citado por Lopes, 

p.315). 

De acordo com 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 (Costa, 2008 p. 44-45). 

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

métodos da educação não formal. Tendo em conta Garcia (2005), a educação não-

formal não se encontra diretamente ligada com a educação formal, visto tratar-se de 

uma educação assente nas experiências individuais que complementa a formação 

integral do indivíduo. 

Na ótica de Lopes (2010) qualquer ação no âmbito da ASC na infância deve seguir os 

seguintes princípios:  

• Criatividade: ligada às áreas expressivas, e que analisam formas inovadoras e 

métodos de aprendizagem de improvisação e espontaneidade;  

• Componente lúdica: traduz-se na satisfação de participar;  

• Atividade: produtora de uma dinâmica de interação;  

• Socialização: divulgada através da interação entre os indivíduos, socorrendo-se 

de processos criativos; 
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• Liberdade: provenientes de ações sem opressão e proibições;  

• Participação: todos são protagonistas, não havendo papéis secundários. 

Desta forma, entende-se que os programas da ASC na Infância, conforme Lopes (2008), 

compreendem um conjunto de atividades de carácter lúdico e formativo, que tiveram 

lugar em colónias de férias, em passeios, visitas de estudo que admitem que as crianças 

conheçam outros espaços diferentes, são um género de atividades onde está presente 

uma dimensão intergeracional. Outro tipo de atividades são as que consistem na 

realização de ações ligadas à expressão dramática, ao jogo, à expressão musical e à 

expressão plástica.  

1.5. O Papel da Animação Sociocultural na Animação Socioeducativa 

A Animação Socioeducativa é um dos âmbitos da ASC que está ligado a um contexto 

de educação não formal e visa uma vertente de caráter lúdico, criativo e participativo, 

estando dessa forma relacionada a uma herança direta da tradição da educação popular. 

Este tipo de Animação aborda várias componentes, tais como: a educativa; a ambiental; 

a social; a cultural; a artística e, tendo em conta Lopes (2006), entende-se a animação 

socioeducativa como um trabalho específico, fora do contexto escolar com crianças e 

pré-adolescentes contribuindo para o seu desenvolvimento bio-psico-social através de 

atividades em que seja feito apelo à criatividade, afirmação pessoal e inserção na 

realidade próxima. 

A Animação Socioeducativa e a ASC têm uma relação intrínseca enquanto modalidades 

ou áreas de intervenção, tendo as duas como base a educação não formal, que surge 

como estratégia complementar ao ensino formal, como uma ação que tem como 

pressupostos de atuação as seguintes regras: a ordem, a alegria, a socialização, a 

participação e a liberdade. 

Para Jardim (2002), a animação através da sua função educativa pretende promover, 

encorajar, despertar inquietações, motivar para a ação, fazer desabrochar 

potencialidades ocultas em indivíduos, grupos e comunidades.  

O animador que trabalha com a vertente socioeducativa desempenha um papel de 

educador, com uma metodologia que assenta na participação integral do grupo. 
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Trabalha conteúdos complementares ao ensino, por intermédio de atividades 

extracurriculares. 

A educação compõe uma base dos domínios/áreas do desenvolvimento de todo o 

trabalho da animação. Não há animação sem a sua componente educativa e educacional, 

sendo que esta é fundamental para a consciencialização dos indivíduos. A formação 

integral dos indivíduos é, dessa forma, o ponto de partida da dimensão educativa da 

intervenção da ASC. Por outro lado, a ASC no setor da educação fortalece a sua atuação 

em diferentes áreas que, dentro da heterogeneidade que as caracteriza, expõe aspetos em 

comum que surgem para dar resposta a necessidades educativas especiais, para as quais 

o sistema escolar não tem capacidade de resposta, o que, normalmente, origina que o 

seu contexto de intervenção decorra no âmbito da educação não formal.  

A animação socioeducativa, enquanto modalidade da ASC, e a educação não formal 

apresentam uma relação intrínseca, sendo que a animação socioeducativa intervém, 

essencialmente, com base na educação não formal, assumindo-se esta como estratégia 

complementar do sistema educativo, com uma ação educativa que deve ter como 

pressupostos básicos de atuação as regras, a ordem, a alegria, a socialização, a 

participação e a liberdade. 

1.5.1. Importância do Tempo livre na Infância 

O termo “tempo livre” aparece associado à infância numa realidade recente, sujeito a 

intervenções educativas e pedagógicas por parte das instituições, em vez de ser a própria 

família a gerir este tempo. De acordo com Sequeira & Pereira (2004), o conceito de 

tempo livre começa a surgir a partir dos anos 50, devido a mudanças sociais e 

familiares, ficando, atualmente, as instituições responsáveis por dar resposta às 

necessidades, através de atividades de lazer, com vista à estimulação da criatividade, 

gosto pessoal, descanso e diversão. Sendo que há conotações diferentes mediante as 

culturas e valores de um determinado contexto social. 

Atualmente, o tempo livre apresenta uma maior importância na intervenção educativa e 

social, tendo em conta a sua amplitude e adesão, sendo dessa forma, uma preocupação 

atual refletir sobre a qualidade do desenvolvimento das atividades de tempos livres, 

promovidas por valências CATL. Na perspetiva de Nuvialva, Juan & Montes (2003), 

será no tempo livre que a sociedade deverá intervir de modo a ocupar o tempo da 
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infância, possibilitando assim, o desenvolvimento de atividades que procuram o 

desenvolvimento da mesma, com vista à inclusão e à liberdade.  

No âmbito da reflexão atual sobre o tempo livre, segundo Araújo, (2004), há dois 

problemas associados à temática: por um lado, o que se define por “tempo livre” e por 

outro lado, se os CATL utilizam um tempo livre tornando-o ocupado, escolarizado, 

aproveitado, educativo ou simplesmente livre. Para Farcy (1995), o tempo livre é 

vivenciado de modo diferente pelas crianças, adolescentes e adultos, isto porque varia 

conforme a idade, o sexo e o contexto sociocultural onde o mesmo se desenvolve. 

Tendo em conta Silva (2017), na definição dos diferentes tempos da criança, é 

fundamental deixar a mesma viver a sua infância, oferecendo-lhe espaço e momentos 

para que possa brincar, isto porque a criança não pode ser desassociada nem da 

brincadeira nem do brinquedo, que a preenchem e dão sentido. Desta forma, concluímos 

que o tempo livre, é entendido como um tempo de formação e educação infantil, visto 

que a criança está em constante socialização, tornando assim o tempo livre em tempo de 

aprendizagem permanente, com maior ou menor sucesso de acordo com o seu nível 

escolar. 

São vários os fatores que influenciam a cultura lúdica, principalmente o ambiente em 

que a criança se insere, a idade da mesma, a cultura do país onde vive, as pessoas com 

quem vive, a religião, entre outros fatores, que são apurados nas diversas atividades 

lúdicas que as crianças vão realizando no seu dia a dia. Tendo em conta Garvey (1992), 

brincar pode ser agradável e divertido, isto porque não tem objetivos extrínsecos uma 

vez que as motivações da criança são intrínsecas, sendo que por norma o brincar é uma 

atividade espontânea e voluntária e escolhida livremente por quem brinca. O autor 

refere ainda que a atividade lúdica é primordial no desenvolvimento da criança, pois 

dessa forma a criança aprende a conhecer-se e a conhecer também os outros e o mundo 

em que vive. 

Pode desta forma dizer-se que é ao brincar que a criança se desenvolve em plenitude de 

forma espontânea. De acordo Sarmento & Fão (2008), com a atividade lúdica, a criança 

tem a oportunidade de experimentar novas sensações, de criar laços socais, aceder ao 

conhecimento, aprender a aprender, e exercita a ultrapassagem de obstáculos. 
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A atividade lúdica do dia a dia da criança, tem sofrido diversas alterações nos últimos 

anos. São vários os fatores que condicionam esse tempo, visto que o brincar das 

crianças de hoje é diferente do brincar das crianças de antigamente.  Com o 

aparecimento de novas indústrias, da evolução rodoviária nas diversas localidades, as 

crianças deixaram de brincar nas ruas, deixaram de criar os seus próprios brinquedos, 

entre outros fatores. Sarmento & Fão (2008) referem que existe um combinado de 

fatores que na atualidade, e cada vez mais, nos direcionam para a necessidade de 

repensar o tempo e espaço dedicado para a atividade lúdica. Os principais fatores que 

condicionam a atividade lúdica, são as famílias mais reduzidas, os brinquedos 

sofisticados e também as brincadeiras mais sofisticadas. As brincadeiras livres que 

acontecem no contacto da natureza e com materiais recicláveis têm ficado esquecidas na 

conjuntura nacional, isto porque cada vez mais os brinquedos são sofisticados, tornando 

as brincadeiras por sua vez também mais sofisticadas.  Desta forma, existe a 

necessidade de promover atividades que levem às crianças novas experiências. 

A ASC baseia-se na pedagogia do ócio para fortalecer comportamentos que levam a um 

desenvolvimento pessoal e social das crianças. Nesta perspetiva Caride (2012), 

podemos representar ócio como um tempo que nos humanize em tudo o que é humano 

possibilitando a promoção do bem-estar pessoal e social, garantindo a inclusão e 

promovendo o empoderamento das pessoas e das suas comunidades, tornando-o assim 

num aspeto central do desenvolvimento humano, principalmente das crianças.  

A ASC nos tempos livres tem como grande objetivo aproveitar o potencial do tempo 

livre para gerar processos de desenvolvimento pessoal e social. Ou seja a ASC pode 

assumir um carácter e uma forma lúdica, criativa e participativa, quer isto dizer que, 

pode recorrer à brincadeira, ao jogo, às diferentes formas de expressão artística, como a 

música, o canto, a dança entres outros, mas tendo sempre presente que o objetivo não é 

apenas passar o tempo, mas sim, fazer com que estas atividades sejam desenvolvidas em 

condições que permitam contribuir para a educação global e permanente das crianças.  

 

 

 



17 
 

1.5.2. Importância do Brincar  

Brincar é a ação que a criança executa quando está no processo de autoconhecimento, e 

de conhecimento de tudo o que a rodeia. Esta é uma necessidade da criança, que é 

observável desde muito cedo, quando a criança interage com o seu próprio corpo, com 

os outros e com os brinquedos. 

Tendo em conta Ferreira (2004, p.198), brincar seria, assim, um sinónimo de 

socialização das crianças no mundo adulto, equivalendo essa socialização à 

preparação para a vida, pela incorporação antecipada, de papéis sociais.  

Brincar é a atividade mais importante, sendo que esta nos faz crescer e desenvolver 

tanto a nível pessoal como social. Permite-nos uma maturidade que nos leva a 

compreender e aprender acerca das diversas áreas de conteúdo. Desta forma, brincar é 

uma atividade onde as crianças se expressam de forma a refletirem as suas relações 

sociais, dando a entender o seu papel social na interação com os outros agentes. Assim, 

a criança pode compreender e modificar a sua ação social obedecendo ao contexto em 

que esta está inserida, uma vez que os contextos podem condicionar a ação da criança. 

Segundo Ferreira (2004), brincar é também uma oportunidade para as crianças se 

expressarem relativamente às suas relações sociais. Neste sentido, uma das coisas que as 

crianças aprendem enquanto brincam é que o comportamento é influenciado pelo 

contexto, que os contextos influenciam a estrutura de autoridade das relações e que o 

brincar é, em si mesmo, um contexto. 

Brincar tem um papel muito importante na vida da criança, é através desta atividade 

lúdica que a criança aprende a conhecer-se, amplifica a capacidade de memória e a 

relação causa-efeito. Ou seja, é com o brincar que as crianças despertam a sua 

capacidade de concentração e se expressam através dos brinquedos e brincadeiras. É 

também com esta atividade que a criança se sente confiante em resolver problemas, em 

apropriar-se da linguagem oral, verbal e escrita, em manusear diversos materiais, 

ganhando competências manipulativas e adquirindo competências sociais e motoras. Na 

ótica de Paiva (1995), no brincar também se travam amizades, aprende-se a respeitar o 

próximo, adquire-se e compreende-se a importância do cumprimento das regras e 

descobre-se as potencialidades do seu próprio corpo e dos seus cinco sentidos. Por isso, 

é tão importante falar de brincar quando se fala do desenvolvimento infantil. 
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Contudo, brincar é muito mais do que estar em contacto com os brinquedos. Segundo 

Neto (2008, sp), brincar não é só manipular brinquedos, é estar em confronto com a 

natureza, com o risco, com o imprevisível e com a aventura. E uma criança que não o 

faz, dificilmente no futuro assumirá riscos, enfrentará adversidades com segurança. O 

facto de atualmente os currículos serem demasiado exigentes, no que diz respeito ao 

número de horas que as crianças têm de estar sentadas nas salas de aulas, leva a uma 

decadência de tempo no que diz respeito ao brincar. Nesta linha de pensamento, o autor 

refere ainda que, estamos a criar “totós”, dependentes, inseguros e sem qualquer cultura 

motora, vemos crianças de 3 anos que, ao fim de dez minutos de brincadeira dizem que 

estão cansadas, outras de 5 e 6 anos que não sabem saltar ao pé-coxinho, já as de 7 não 

sabem saltar à corda e algumas de 8 anos não conseguem atar os sapatos. É o que chamo 

de iliteracia motora.2 

Em países como a Holanda ou a Austrália entra-se no trabalho às 8h e sai-se às 16h, isto 

faz com que os pais tenham tempo para ir buscar os filhos à escola e ainda consigam 

brincar com eles nos parques ou em casa. Em Portugal os pais encaminham os filhos 

para os CATL. E, por isso, a escola tem de ajudar, tem de proporcionar a brincadeira, 

enquanto a sociedade como um todo não se transformar. Neste momento, com a rua em 

vias de extinção, os recreios acabam por ser a única alternativa que as crianças têm. E os 

CATL não têm de ser necessariamente negativos, mas não se pode solicitar que essas 

horas sejam ocupadas a fazer os trabalhos de casa, se não o que será feito dos jogos, do 

teatro, da dança e da música? O excesso de atividades extracurriculares, não serão 

consideradas uma sobrecarga se estas forem encaradas de forma lúdica e não como um 

complemento à formação escolar.3 

 

 

 

 

 
2 Informação retirada do website Delas, acedido a 27 de novembro de 2020, consultado em 

https://www.delas.pt/carlos-neto-entrevista-brincar/familia/389874/ 

3 Informação adaptada do website Delas, acedido a 27 de novembro de 2020, consultado em 

https://www.delas.pt/carlos-neto-entrevista-brincar/familia/389874/ 
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2. Introdução 

O NDS está localizado na cidade da Guarda e foi fundado em 1982. Este apresenta-se 

como uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS). 

O NDS tem como missão apoiar cidadãos de todas as faixas etárias, de modo a 

promover o seu desenvolvimento pleno e a sua integração social e comunitária, visando 

a criação de uma sociedade justa e igualitária. Os principais destinatários deste apoio 

são cidadãos originários de contextos sociais e/ou económicos mais vulneráveis sejam 

estes, crianças e jovens, idosos, imigrantes, minorias étnicas ou desempregados.4 

Com efeito, o capítulo II aborda o enquadramento do NDS, a caraterização da 

Instituição e a sua missão, valores e objetivos. Este é um capítulo que apresenta os 

recursos físicos e humanos e as várias valências desta instituição. 

2.1. Enquadramento Geográfico  

O Concelho da Guarda situa-se no centro da região beirã, entre o Planalto Guarda-

Sabugal e a Serra da Estrela. Esta localização privilegiada faz com que os seus cerca de 

712,11 km2 de área sejam partilhados pelas bacias hidrográficas de cursos de águas tão 

importantes como são os Rios Mondego, Zêzere e Côa. O Concelho da Guarda confina 

a nascente com os Concelhos de Pinhel, Almeida e Sabugal, a sul com os concelhos de 

Belmonte e Covilhã, e a poente Manteigas, Gouveia e Celorico da Beira.  

A cidade da Guarda – que teve o seu primeiro Foral a 27 de novembro de 1199, 

concedido por D. Sancho I, o Rei Povoador – é capital de Distrito e segundo os Censos 

2011, o seu Concelho tem um total de 42 541 habitantes. Quer pela sua área, quer pelo 

número de habitantes, quer pelo número de freguesias (43) o concelho da Guarda é um 

dos maiores concelhos portugueses.5 

A Guarda “prende” nas suas muralhas mais de 800 anos de História e detém um dos 

mais bonitos e mais bem conservados patrimónios construídos de todo o país. Esta é 

herdeira de um património cultural rico e único.  

A Torre de Menagem ergue-se no ponto mais alto da cidade, é um símbolo máximo de 

toda a estrutura defensiva e sinal da coragem das gentes que ao longo dos séculos 

 
4 Informação adaptada do website do Núcleo Desportivo e Social, acedido a 09 de março de 2020, 

consultado em http://nds.pt/index.html. 
5 Informação adaptada do website da Câmara Municipal da Guarda, acedido a 15 de março de 2020, 

https://www.mun-guarda.pt/ 
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protegeram a fronteira lusa. A Sé Catedral, o verdadeiro ícone da Cidade, tem 

propriedades construtivas e estéticas que a decretam como um dos maiores monumentos 

de toda a história da arquitetura portuguesa. A localização excecional no contexto de 

toda a área Centro - Norte do País, declara a Guarda como uma relevante plataforma na 

rede de acessibilidades da região, sendo o principal polo urbano numa “mancha” de 

direções onde se encontram importantes ligações rodoviárias (A25 e A23) e ferroviárias, 

que reforçam a sua moderna Plataforma Logística de Iniciativa Empresarial e o seu 

Parque Industrial renovado.6 

A pureza do Ar que se respira nesta cidade, justifica a tradição de cidade de saúde e 

bem-estar, o que, a par dos equipamentos culturais, desportivos e de lazer fazem desta 

Terra de Montanha um dos melhores locais para se viver e visitar.  

A cidade da Guarda é ainda conhecida como a cidade dos 5F’s. A designação de cada 

palavra iniciada com F revela algumas das características históricas, culturais e 

ambientais, como podemos verificar a seguir: 

- Forte dada a dureza do granito, que qualifica a sua singular paisagem, e ao grandioso 

sistema defensivo que antigamente se ergueu e que ainda hoje se preserva. 

- Farta pelos seus vales férteis e cursos de água que garantem a sustentabilidade de 

quem ali reside e pela variada e riquíssima gastronomia, que não deixa indiferente quem 

a saboreia. 

- Fria dado o clima de montanha que lhe confere a beleza e o brilho incomparável da 

brancura da neve, que a transforma e pinta de branco. 

- O atributo Fiel surge da História e das características genuínas das suas gentes beirãs, 

integras, honestas e hospitaleiras. 

- Formosa por tudo aquilo que é e possui: monumentos, praças, ruas e vielas, solares, 

jardins, parques, paisagem e, acima de tudo, as suas Gentes.7 

 

 

 

 
6 Informação adaptada do website da Câmara Municipal da Guarda, acedido a 15 de março de 2020, 

https://www.mun-guarda.pt/ 
7 Informação adaptada do website da Camara Municipal da Guarda, acedido a 02 de março de 2020, 

consultado em https://www.mun-guarda.pt/municipio/concelho/. 
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2.2. Núcleo Desportivo e Social da Guarda  

O NDS, fundado em 1982, apresenta-se como 

uma IPSS localizada na localidade da Guarda. 

Tem como missão apoiar os cidadãos, de 

forma a promover o seu desenvolvimento 

pleno e a sua integração social e comunitária. 

Este apoio destina-se especialmente a cidadãos 

provenientes de contextos sociais ou 

económicos mais vulneráveis, sejam crianças e 

jovens, idosos, imigrantes ou desempregados. 

O NDS nos últimos anos tem vindo a alargar o 

seu âmbito de ação, intervindo não só no 

concelho da Guarda, mas também no distrito, conseguindo assim ter uma relação 

bastante próxima com a população, proporcionando uma participação ativa de todos em 

diferentes atividades organizadas pela instituição criando, desta forma, modos de 

cooperação fundamentais para o seu desempenho e sucesso. 

A distinção entre o NDS e as outras instituições locais é visível através das suas ações, 

pois conhece não só a realidade em que está inserido como participa nas vivências que o 

rodeiam, desenvolvendo frequentemente ações globais e integradas. 

O NDS assenta em diversas áreas de intervenção definidas estatutariamente: 

• Animação e promoção social da infância, juventude e terceira idade; 

• Formação nas vertentes de animação sociocomunitária, desportiva e cultural; 

• Práticas desportivas assentes em diversas modalidades; 

• Ateliers de carácter recreativo e cultural em funcionamento permanente, 

consoante as solicitações e interesses demonstrados pela população; 

• Desenvolvimento de uma política de emprego e formação profissional; 

• Investigação, na procura de soluções coletivas em questões de interesse geral 

para a população da Guarda; 

• Promoção da Igualdade de Género e Igualdade de Oportunidades; 

Figura 1: Logotipo do Núcleo Desportivo 

e Social da Guarda 

Fonte: Entidade Acolhedora 
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• Prevenção e a promoção da saúde. 

Para que seja possível a intervenção nas áreas acima referidas e a sua sustentabilidade o 

NDS tem em funcionamento vários projetos e serviços:  

• Centro de Atividades e Tempos Livres; 

• Serviço de Apoio Domiciliário; 

• Protocolo de Rendimento Social de Inserção; 

• Gabinete de Apoio Social; 

• Banco Alimentar; 

• Projeto “Tu Decides+” – E6G; 

• Projeto “Pit Stop”; 

• Escola de Basquetebol NDS 

• AC2D – Academia do Conhecimento e do Desenvolvimento Desportivo 

• Grupo de Cantares de S. Miguel “A Mensagem”; 

• Escolinhas de Futebol; 

• Formação/ Competição Futebol; 

• Snack-bar do mercado – NDS.8 

2.2.1. Impacto da Instituição na Sociedade  

O NDS tem crescido consideravelmente nos últimos anos, e hoje conta com uma equipa 

vasta e multidisciplinar. A zona da “Guarda Gare” viu a sua realidade social modificar-

se ao perceber que podia contar com a intervenção de uma Instituição que estava junto 

das pessoas e das suas vivências quotidianas. O NDS tem vindo a alargar o seu âmbito 

de ação, intervindo presentemente não só no concelho da Guarda mas, também, no 

distrito, nomeadamente no Concelho do Sabugal. O NDS confunde-se com a população, 

envolve-se, promove a participação ativa de todos em qualquer atividade organizada 

 
8  Informação adaptada do website do Núcleo Desportivo e Social, acedido a 09 de março de 2020, 

consultado em http://nds.pt/index.html. 
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pela Instituição, fomentando, dessa forma, modos de cooperação fundamentais para o 

desempenho do respetivo papel e o entendimento do papel dos outros. 

O NDS, ao longo dos anos, tem tido a função de mediador/intermediário entre os 

diferentes atores, reconhecendo a heterogeneidade entre eles e identificando os 

diferentes sistemas de relações complexas que se desenvolvem em seu redor. Tem sido 

igualmente função do NDS a procura de uma melhor utilização dos recursos existentes 

na comunidade, servindo por exemplo para todos os atores-chave. No entender do NDS, 

se algumas das intervenções desenvolvidas na comunidade em prol da diminuição da 

exclusão social, fracassam, ou pelo menos, não se traduziram em consequências 

positivas na qualidade de vida das pessoas, é porque funcionaram num esquema longe 

do lugar onde o problema se apresenta, ignorando muitas vezes, as especificidades 

locais e a diversidade com que se manifestam. Este é um fator fundamental que 

distingue as intervenções do NDS, visto que conhece não só a realidade em que está 

inserido, como participa nas vivências locais, desenvolvendo frequentemente ações 

globais e integradas. Neste sentido, o NDS dispõe de projetos e serviços de intervenção, 

de forma a poder chegar mais perto da população, sendo eles: 

• Centro de Atividades de Tempos Livres; 

• Protocolo de Rendimento Social de Inserção; 

• Projeto “Pit Stop”; 

• Projeto “Tu decides +” – E6G; 

• AC2D – Academia do Conhecimento e do desenvolvimento Desportivo; 

• Departamento de Futebol;9 

2.3. Centro de Atividades e Tempos Livres “abc” 

O CATL "abc" é o Centro de Atividades e Tempos Livres do NDS. O CATL "abc" 

funciona numa sala cedida para o efeito pela Junta de Freguesia da Guarda, destina-se a 

cobrir as necessidades dos pais, permitindo que os filhos permaneçam em segurança 

depois do horário escolar. Os utentes poderão circular por vários espaços ocupacionais, 

nomeadamente pelas respostas sociais proporcionadas pelo Centro Cultural e Social de 

 
9 Informação adaptada do website do Núcleo Desportivo e Social, acedido a 09 de março de 2020, 

consultado em http://nds.pt/index.html. 
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S. Miguel. O CATL “abc” exerce a sua atividade de segunda a sexta-feira, no período 

das 07:45h às 19:00h. 

2.3.1. Atividades Desenvolvidas  

O CATL “abc” apresenta um conjunto 

de atividades, das áreas de expressão 

verbal, expressão plástica, expressão 

corporal e expressão musical, dispõe 

ainda de atividades no exterior, de 

forma a poder auxiliar as crianças em 

concordância com o currículo escolar, 

mas também de forma a promover a 

estas um conjunto de experiências 

junto destes. 

Atividades Desenvolvidas:  

Expressão verbal  

• Apoio nas tarefas escolares;  

• Registo escrito de histórias;  

• Trabalhos de grupo para debate de temas;  

• Quadras, artigos, poemas, trava-línguas, entre outras;  

• Realização de algumas atividades nas áreas do inglês e da Informática;  

• Visualização de filmes de animação, pedagógicos e temáticos; 

• Realização de dramatizações.  

Expressão plástica  

• Aprendizagem de algumas técnicas de pintura, desenho, recorte, colagem, 

modelagem de barro, pasta de papel. 

Expressão corporal  

• Realização de jogos, dramatizações;  

Figura 2: Logotipo do “abc” Centro de Atividades e 

Tempos Livres 

Fonte: Entidade Acolhedora 
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• Desenvolvimento da motricidade fina; 

• Sessões de Danças Modernas.  

Expressão musical  

• Exploração de instrumentos musicais;  

• Aprendizagem de canções relacionadas com o tema. 

Atividades no exterior  

• Saída a alguns parques/jardins da cidade;  

• Visitas a zonas culturais e turísticas, tais como: Biblioteca Municipal; Teatro 

Municipal da Guarda, Museu da Guarda, Teatro Aquilo; etc.;  

• Visitas a instituições: Bombeiros, GNR, Hospital, Centros de Saúde, etc.;  

• Visitas a empresas locais: Gelgurte, Egiquimica, etc.;  

• Visita de Estudo no final do ano letivo a local de importância nacional.10 

2.3.2. Objetivos e Recursos Humanos  

O CATL tem como objetivos fundamentais: 

• Permitir a cada criança, através da participação em grupo, a oportunidade da sua 

inserção na sociedade; 

• Contribuir para que cada grupo encontre os seus objetivos de acordo com as 

necessidades, aspirações e situações próprias de cada elemento e do seu grupo 

social, favorecendo a adesão aos fins livremente escolhidos; 

• Criar um ambiente propício ao desenvolvimento pessoal de cada criança, de 

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

aceitação de cada um; 

• Favorecer a inter-relação família/escola, comunidade/estabelecimento de 

ensino, com vista a uma valorização, aproveitando a rentabilização de todos os 

recursos do meio; 

 
10 Informação adaptada do website do Núcleo Desportivo e Social, acedido a 09 de março de 2020, 

consultado em http://nds.pt/index.html. 
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Os recursos humanos do CATL são cinco pessoas: um motorista, três auxiliares e uma 

professora. 

2.3.3. Funcionamento do CATL 

A abertura do CATL é efetuada às 7h e 45m, momento em que uma das auxiliares 

recebe as crianças pela necessidade por parte dos pais que, devido à sua profissão, não 

podem deixar os filhos na escola. Chegada a hora do início das aulas, a auxiliar dirige-

se com o motorista para levar as crianças à escola.  

Todas as manhãs, as auxiliares realizam a limpeza do espaço, a educadora encarrega-se 

de encomendar as refeições para o almoço das crianças e o restante tempo é gerido de 

modo a aproveitarem para planear e realizar atividades.  

À hora de almoço uma das auxiliares irá com a educadora e com o motorista para a 

Escola da Sequeira, outra vai para Escola da Estação e outra para a Escola do bairro da 

Luz. Logo que as crianças sejam todas recolhidas voltam ao CATL. Chegadas ao CATL 

as crianças fazem uma fila em frente à casa de banho e conforme a autorização da 

auxiliar efetuam a higiene das mãos. Estando todos prontos, formam-se dois grupos, um 

fica no CATL a brincar, e o outro dirige-se para o refeitório (que se situa nas traseiras 

do edifício). Finalizado o almoço voltam para CATL, e vai o segundo grupo almoçar. 

Depois de almoçarem visualizam um filme até a hora do regresso à escola.  

No turno da tarde o procedimento volta a repetir-se. Às 16h é a hora de saída da escola, 

e é realizada novamente a recolha das crianças. Assim que chegam ao CATL lancham 

para de seguida se dirigirem para a sala de apoio ao estudo, onde são realizados os 

trabalhos de casa. 

Quando as crianças terminam os trabalhos de casa podem descer e ir brincar até os pais 

chegarem. Às 19H, se não houver nenhuma criança no CATL a auxiliar que estiver 

presente faz o fecho do dia. Os turnos do fecho e abertura do CATL são rotativos. 
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3. Introdução  

O seguinte capítulo aborda o período de estágio desenvolvido nas instalações do Núcleo 

Desportivo e Social da Guarda – “abc” Centro de Atividades e Tempos Livres, durante 

apenas duas semanas – (de 2 a 13 de março). Perante o cenário pandémico e de acordo 

com o Decreto-Lei n. 10-A/2020, de 13 de março, o meu estágio teve de ser convertido 

na modalidade de projeto. 

Numa fase inicial, foi acordado com a minha supervisora da instituição, Inês Gil, que a 

primeira semana seria mais de observação e de adaptação tanto à instituição como às 

rotinas da mesma e, nas semanas seguintes, começaria a integrar-me nas atividades de 

forma gradual para, posteriormente, começar a implementar algumas das atividades por 

mim pensadas. Foi também acordado com a docente orientadora da ESECD, Filipa 

Teixeira, o envio de cronogramas e reflexões ao longo de cada semana [Apêndice I]. 

Devido à situação do COVID-19, o estágio terminou mais cedo, no entanto todas as 

horas cumpridas até à suspensão foram contabilizadas [Apêndice II] e estão 

discriminadas no decorrer do seguinte capítulo. Todas as atividades em que participei 

no decorrer do estágio, e também as atividades que foram pensadas por mim, mas que 

não foram implementadas, encontram-se também incluídas neste capítulo. 

3.1. Atividades Efetivamente Realizadas  

As atividades diárias concentraram-se, essencialmente, no acompanhamento das 

crianças nos trabalhos de casa, no auxílio às horas da refeição e na colaboração quando 

transportadas do CATL – “abc” até à escola e vice-versa. Iniciei o estágio no mês do 

Dia do Pai e, por essa razão, o tempo livre que as crianças tinham foi “canalizado” para 

a realização da Prenda do Dia do Pai.  

3.1.1. Acompanhamento nos Trabalhos de Casa  

Todos os dias (exceto sexta-feira) as crianças tinham de fazer os trabalhos de casa. Estes 

eram feitos na sala de estudo. Para ajudar nos trabalhos de casa estavam presentes a 

educadora, uma auxiliar, a psicóloga e eu própria enquanto estagiária de Animação 

Sociocultural. A nossa função recaía nomeadamente em ajudar, tirar dúvidas e corrigir 

os exercícios. À medida que cada criança ia terminando os trabalhos de casa, descia 

para a sala do “abc” – CATL. 
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3.1.2. Realização Prenda do Dia do Pai 

Depois de várias pesquisas, por parte da educadora, foi decidido que a prenda do Dia do 

Pai seria uma almofada personalizada. Para a realização da prenda, foi essencial 

comprar os materiais necessários, fazer uma experimentação para perceber que tipo de 

tintas resultavam melhor, fazer os moldes, para depois começar a marcar as letras e a 

frase nas almofadas. Posteriormente cada criança começou a pintar a sua. 

• Compra dos materiais  

Para iniciar a prenda do Dia do Pai foi necessário fazer algumas compras, como 

marcadores, tintas de tecido e almofadas. No segundo dia de estágio acompanhei a 

educadora a algumas lojas, com o objetivo de podermos comparar preços e perceber 

onde era mais compensador comprar os materiais.  

• Construção e recorte dos moldes 

Para que todas as almofadas ficassem minimamente parecidas, foi necessário fazer os 

moldes das letras para formar a palavra “PAI” e as duas frases “um amigo para todas as 

horas” e “a certeza de um amigo para a vida”. Foi também feito o molde do mundo e do 

relógio que acompanharam cada uma das frases na almofada.   

• Experimentação  

Antes de avançar para a marcação de todas as almofadas, foi feita a experiência em 

apenas uma almofada, de forma a poder perceber se a ideia resultava e se as tintas eram 

as adequadas para o tecido. Após a experiência ter dado certo, avançámos para a compra 

das almofadas, e posteriormente, para a marcação das letras e frases. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Experimentação da Prenda do Dia do Pai 

Fonte: Própria 

 



31 
 

• Iniciação da marcação de todas as almofadas 

Feita a experimentação das tintas, iniciou-se a marcação de todas as almofadas, 52 no 

total, de forma a que as crianças pudessem começar a pintar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Acompanhamento das crianças na pintura da almofada 

Após haver já algumas almofadas prontas para as crianças pintarem, a educadora 

decidiu iniciar a pintura das mesmas com as crianças mais autónomas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Acompanhamento das crianças na pintura da 

almofada 

Fonte: Própria 

 

 

Figura 4: Iniciação da marcação de todas as almofadas 

Fonte: Própria 
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3.1.3. Jogos Educativos 

As horas livres das crianças eram ocupadas a pintar, a fazer desenhos, a brincar na 

casinha das bonecas, a ver filmes e a fazer jogos educativos. As crianças distribuíam-se 

por cada ponto de atividade de forma livre, mas sabendo que cada grupo podia ter um 

limite máximo de 5 crianças. Durante esse tempo, eu circulava por todos os grupos e 

participava nos jogos que estavam a fazer, ou propunha jogos novos. Um jogo que 

comecei a propor e que as crianças adoraram foi o “Jogo do Stop Oral”.  

• Jogo do Stop Oral 

Tal como o nome indica, o “Jogo do Stop Oral” é feito oralmente, então dispensa o 

papel e a caneta. Uma das crianças começa por dizer o alfabeto, onde a letra “A” é dita 

em voz alta, e as seguintes letras em voz baixa, e uma outra criança dirá STOP. 

Consoante a letra que calhar, ordenadamente todas as crianças terão de dizer um nome 

próprio, um objeto, uma cidade, uma cor, uma fruta, um animal e uma flor, com início 

da letra sorteada. Neste jogo não há vencedores, porque todas as crianças terão de 

responder, e quando uma estiver com dificuldades, as restantes ajudam.  

Este é um jogo que promove a criatividade, a rapidez de raciocínio, melhorando o 

vocabulário e respeitando o tempo de cada um. 

3.1.4. Lanche Convívio  

Todas as sextas-feiras na sala do “abc” – CATL era feito um lanche convívio entre 

todas as crianças. Este lanche era feito à sexta-feira, no espaço de tempo que é dedicado 

aos trabalhos de casa, sendo que as crianças poderiam fazer os trabalhos de casa durante 

o fim-de-semana. Esse tempo era aproveitado para um lanche diferente. Nos dois 

lanches convívio em que participei, fiquei na instituição a preparar o leite com os 

cereais e a fazer torradas enquanto a educadora e as auxiliares foram às escolas buscar 

as crianças. Quando as crianças chegavam, iam lavar as mãos, sentavam-se nas mesas, e 

as educadoras, com o meu auxílio, começavam então a distribuir por cada criança o que 

estas queriam comer. O lanche era oferecido pela instituição que, por sua vez, era doado 

por alguns supermercados. 

https://br.guiainfantil.com/materias/cultura-e-lazer/jogos/jogo-da-memoria-brincadeiras-para-criancas/
https://br.guiainfantil.com/materias/cultura-e-lazer/jogos/pedra-papel-e-tesoura-brincadeiras-para-criancas/
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3.2. Atividades planeadas e não implementadas 

Ao longo dos três anos de formação, fui sempre reunindo várias atividades que poderia 

vir a desenvolver no estágio. Após conhecer o meu público-alvo na instituição também 

foram surgindo outras ideias de atividades. Contudo, devido à situação pandémica que 

levou à suspensão do estágio, não foi possível a sugestão e implementação das 

atividades. Com efeito, no desenvolvimento deste ponto encontra-se uma apresentação e 

breve descrição das atividades, sendo que a sua apresentação mais detalhada se encontra 

em apêndice [Apêndice III]. De forma a poder organizar e agrupar as atividades, achei 

pertinente a criação de “oficinas”. Assim, em cada oficina serão realizadas atividades 

referentes à temática proposta. 

3.2.1.  Oficina da Criatividade  

A oficina da criatividade serve-se de atividades no âmbito da expressão plástica e dos 

trabalhos manuais, como principais técnicas de expressão, na estimulação e 

desenvolvimento da criatividade. 

Segundo Read (2013), no processo de desenvolvimento do indivíduo é fundamental a 

inclusão da educação estética. A sua teoria não se reporta unicamente à educação 

artística (educação visual ou plástica), mas abrange todos os modos de autoexpressão, 

literária e poética (verbal), assim como a musical e auditiva, isto é, a educação estética. 

A educação estética corresponde assim à educação para os sentidos, os quais se baseiam 

na consciência, inteligência e no raciocínio humano que, harmoniosamente relacionados 

com o mundo exterior, contribuem para a construção de uma personalidade harmónica. 

Por sua vez, Eisner (2004) defende também que a aprendizagem artística promove o 

desenvolvimento da perceção estética, da compreensão da arte e das capacidades 

essenciais à criação de formas artísticas. O autor entende que as artes devem fazer parte 

dos currículos escolares, pois dão um contributo importante ao desenvolvimento das 

crianças e dos jovens. Defende, ainda, que o objetivo da educação artística se situa a três 

níveis: o primeiro consiste no desenvolvimento das capacidades visuais e criadoras que 

precedem à realização de imagens sensitivas, expressivas e imaginativas; o segundo 

engloba a capacidade de ver e distinguir as qualidades visuais e expressivas dos objetos 

que nos rodeiam; o terceiro, diz respeito ao contexto cultural e histórico em que nascem 

todas as produções artísticas, sendo estes fatores importantes para a compreensão das 

mesmas. 
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Na linha de pensamento de Sousa (2003), a Expressão Plástica não está centrada na 

produção de obras de arte, mas sim no desenvolvimento das capacidades e necessidades 

da criança, tendo como principal objetivo a expressão de emoções e dos seus 

sentimentos. Tendo por base a referência anterior como definição de Expressão Plástica, 

conclui-se que esta área oferece às crianças um vasto conjunto de capacidades que 

ajudam as mesmas no seu desenvolvimento. Na ótica de Dorance (2004), as atividades 

de Expressão Plástica apoiam-se no prazer sentido pela criança ao tocar, manipular, 

olhar e fazer, permitem-lhe comunicar, manifestar as suas emoções, a sua 

personalidade. Quer isto dizer que ao criar objetos plásticos, a criança desenvolve o 

poder da imaginação e da invenção, encontra o prazer de se expressar e de criar.  

Em concordância Eisner e Stern (2004), (como referido por Gonçalves, 1991), 

enaltecem os potenciais das atividades artísticas, tanto ao nível do desenvolvimento de 

competências da autoestima, autoconfiança, autonomia, capacidade reflexiva e de 

tomada de decisão, bem como, na promoção da flexibilidade e autenticidade do 

pensamento. Através do desenvolver destas competências nas crianças, potencia-se a 

capacidade para ultrapassar situações adversas com que se deparem ao longo da vida e 

mais capazes de vencer os obstáculos que a sociedade diariamente lhes apresenta. 

Na oficina da criatividade, as atividades planeadas encontram-se mais relacionadas com 

a expressão plástica, sendo que a ideia central é utilizar os materiais recicláveis de 

forma lúdica, dando-lhes uma segunda utilidade.  

3.2.1.1. “Carimbagem Com As Mãos”  

Objetivos  

- Conseguir criar um aspeto figurativo através da carimbagem da mão; 

- Realizar experiências de mistura de cores; 

- Promover o conhecimento dos diferentes materiais; 

- Desenvolver a imaginação, a criatividade e a destreza manual. 

Descrição da Atividade 

As crianças ficarão distribuídas em duplas por cada mesa e, em cada mesa ficarão 

disponíveis tintas, pinceis e folhas brancas em formato A4. Posteriormente, será 

explicado às crianças que através do carimbo das nossas mãos podem-se realizar flores, 
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animais, árvores, tudo o que quisermos, dependendo da nossa imaginação. As crianças 

poderão pintar a mão com a cor que mais desejarem e a seguir carimbar na folha. 

Quando a tinta secar, as crianças podem desenhar na mão carimbada o que quiserem, 

dando-lhe então um aspeto figurativo. 

3.2.1.2. “Dar Vida Aos Rolos De Papel” 

Objetivos  

- Produzir trabalhos utilizando materiais ou objetos recuperados; 

- Promover o interesse pela reciclagem; 

- Desenvolver a imaginação, a criatividade e a destreza manual; 

Descrição da Atividade 

A atividade “Dar Vida aos Rolos de Papel” divide-se em duas fases. Numa primeira 

fase as crianças ficarão distribuídas por mesas, e em cada mesa ficarão entre 3 a 4 

elementos. Por cada criança será disponibilizado 1 rolo de papel, e em cada mesa haverá 

vários materiais como: rolos de papel higiénico; lápis; folhas de papel; tintas; pincéis; 

cola; tecidos; paus de gelado; rolhas de cortiça; botões e lã. Tendo em conta os materiais 

disponíveis, cada criança irá construir algo figurativo.  

Na segunda fase da atividade, e recorrendo ao que cada criança construiu, os grupos que 

estavam distribuídos pelas mesas terão de apresentar uma pequena peça de teatro para 

os restantes colegas, com cerca de 5 minutos e recorrendo ao improviso. 

3.2.1.3. “Os Nossos Puffs”11 

Objetivos  

- Desenvolver o espírito de trabalho em equipa; 

- Promover o interesse pelo reaproveitamento de materiais; 

- Promover a partilha e troca de ideias entre crianças. 

 

 

 
11 Esta atividade requer a colaboração de 3 auxiliares. 
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Descrição da Atividade 

O grupo será dividido para a realização desta atividade e construir-se-á um puff por 

cada grupo. A primeira tarefa a desenvolver será colocar um dos pedaços de madeira 

por cima do pneu e, com a ajuda do lápis e do arame, será feito um compasso 

improvisado. Assim, no centro da madeira iremos segurar uma das pontas do arame, e a 

outra ponta terá o lápis que, tal como o compasso, irá fazer um círculo quase perfeito no 

pedaço de madeira que terá a mesma medida que o furo central do pneu. 

Posteriormente, com a serra de madeira irá cortar-se em cima do risco feito 

anteriormente, criando dessa forma, um género de uma “tampa” para o pneu. Como 

serão precisos dois círculos de madeira, o primeiro, será utilizado para contornar o 

segundo pedaço de madeira e, de seguida, repete-se o processo do corte. O próximo 

passo será colocar um dos círculos em cima do pneu, e com a broca serão feitos 6 furos, 

que de seguida servirão para aparafusar o círculo de madeira ao pneu. Do lado oposto 

será feito o mesmo processo. Depois de estarem ambos os pedaços de madeira 

aparafusados no pneu, num dos lados irá colar-se a esponja por cima da madeira, e este 

será o lado utilizado para se sentarem.  Estando a parte mais complicada feita, decora-se 

o puff, e para isso irá utilizar-se cola quente de forma a colar o tecido à volta do pneu. 

Com o outro grupo, o processo será o mesmo.  

3.2.1.4. “Flor Dia Da Mãe” 

Objetivos  

- Produzir trabalhos utilizando materiais ou objetos recuperados; 

- Desenvolver a imaginação, a criatividade e a destreza manual; 

- Fomentar a expressão de vários sentimentos e emoções; 

- Promover a troca de interpretações e significados, relativos aos sentimentos proferidos 

por cada criança. 

Descrição da Atividade 

Para a realização desta atividade as crianças ficarão distribuídas entre 4 a 5 elementos 

por mesa e será distribuído por cada criança 1 pau de espetada. No centro da mesa serão 

disponibilizadas rolhas de plástico, as suas argolas e 1 pistola de cola de quente. Na 

lateral da rolha será feito um furo com a ajuda da caneta velha o qual irá servir para 
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colocar o pau de espetada, sendo que este será o caule da flor (de forma a conseguir 

fixar melhor o pau de espetada coloca-se um pouco de cola quente). À volta da rolha 

serão coladas as argolas com cola quente e estas serão as pétalas da flor. De seguida 

serão dobradas ligeiramente 2 argolas que, serão as folhas da flor, e colocadas a meio do 

pau de espetada. Depois da flor estar pronta, num cartão será escrita uma palavra 

relacionada com a mãe. Esta palavra pode manifestar o que a mãe transmite a cada 

criança, o que esta sente pela mãe, o que para ela significa a mãe, entre outras 

possibilidades. Neste contexto poderão surgir palavras como: amor; sorriso, calma, 

segurança, força, ternura, abraços, entre outras. No final haverá uma pequena discussão 

sobre a palavra que cada criança escolheu para falar da sua mãe.  

3.2.1.5. “Pinhata dos Santos Populares” 

Objetivos  

- Desenvolver o espírito de trabalho em equipa; 

- Promover o interesse pelo festejo dos Santos Populares; 

- Promover a partilha e a troca de ideias entre as crianças. 

Descrição da Atividade 

Para iniciar esta atividade, o primeiro passo será fazer as marcações necessárias no 

cartão, sendo este um passo realizado pela animadora. Após todos os moldes feitos, será 

necessário recortá-los. Quando todos os moldes estiverem prontos, iniciar-se-á a 

construção do manjerico. Toda a base será feita com os moldes, que darão vida ao vaso 

do majerico. Após o vaso estar pronto será colado o papel crepe verde. Antes de 

começar a fazer a parte verde do majerico, colocam-se todos os doces e chupa-chupas 

dentro do vaso. De seguida será necessário encher o balão XL, onde à volta do balão 

será colado o papel crepe verde. Posteriormente no topo do balão será colado com fita-

cola o fio de coco, para que depois se possa pendurar no teto. 

3.2.2.  Oficina Da Liberdade e da Descoberta  

A oficina da liberdade e da descoberta serve-se de atividades no âmbito da expressão 

dramática. Esta é uma área que fomenta a liberdade de criação e nos permite uma 

descoberta constante das nossas capacidades, dos nossos medos e da nossa relação com 
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o espaço e com o outro, num contexto de aprendizagem e experimentação, através de 

uma pedagogia participativa. 

A expressão dramática possui um papel fundamental no desenvolvimento harmonioso 

da criança. Tendo em conta Leenhardt (1974), é desta maneira que a criança vai tentar, 

de forma espontânea, solucionar os seus conflitos e ultrapassá-los. Portanto a expressão 

dramática, através de uma pedagogia ativa e dinâmica, permite ajudar e direcionar as 

aquisições e maturações da criança, sem nada lhe impor do exterior a si própria. A 

expressão dramática apresenta-se então como um dos recursos mais valiosos, completos 

e complexos da educação, nesta linha de pensamento.  

Para Sousa (2003) é através da expressão dramática que a criança cria o seu mundo, 

num contexto de imaginação, criatividade e fantasia, identificando-se com a 

personagem ou situação a que brinca. Este tipo de atividades proporciona à criança um 

desenvolvimento “bio-psico-sócio-motor”, pondo em prática a sua “expressividade, a 

sua criatividade e a sua consciência de valores ético-morais e estéticos”. 

Simultaneamente ajuda no seu relacionamento social, isto porque a expressão dramática 

é trabalhada em grande grupo implicando desta maneira a cooperação de todos, 

harmonizando as suas ações de forma a chegarem a um fim comum. A expressão 

dramática compreende a máxima importância para a dinâmica de grupo, assistindo o 

Animador às diferentes demonstrações da personalidade da criança, consentindo uma 

melhor aquisição de conhecimentos e adaptação ao meio, através da utilização do corpo 

e da voz, enquanto meios de expressão da sua fantasia, emotividade e sensibilidade.  

Com base nos pressupostos anteriores, importa referir que toda a atividade expressiva e 

criativa da criança irá desenvolver-se a partir das suas aptidões, relativas ao pensamento 

e à imaginação, contudo, a eficácia deste processo só se desenvolve totalmente a partir 

do jogo espontâneo ou “faz-de-conta”. Na ótica de Sousa (2003) a criança que não 

brinque, será um ser deficiente, pois é através do jogo que se forma a inteligência e que 

se processa todo o apoio necessário a um desenvolvimento equilibrado da personalidade 

(p.34). Assim, a expressão dramática, em contexto educacional, integra um espaço onde 

diversas linguagens, de forma propositada, convergem para a criação de situações de 

expressão de sentimentos, ideias e crenças. Segundo Melo (2005), esta abordagem 

valoriza, como aspetos principais, o desenvolvimento, a aprendizagem e as 

competências do indivíduo, onde convergem outras formas de expressão, como por 

exemplo: a expressão musical, a expressão plástica e a dança.  
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Não obstante, importa salientar que a expressão dramática não se trata de um conjunto 

de jogos soltos, sem qualquer tipo de critério, ou objetivos previamente delineados. De 

forma a estabelecer o desenvolvimento, as obrigações e os objetivos, os jogos/exercícios 

são conduzidos apresentando uma sequência lógica e coerente. Segundo Beauchamps 

(1997) uma sessão de expressão dramática deve seguir uma tipologia dividida em seis 

fases que visem a evolução do indivíduo. Neste sentido, apresentamos a seguir, de 

forma sintetizada, as fases através das quais nos devemos orientar na preparação de uma 

sessão:  

• A Ativação é um exercício preparatório que é definido como aquecimento. Este 

exercício pode ser utilizado para dar início à sessão, anunciar o objetivo da mesma, 

e preparar o participante, podendo também reaparecer a qualquer momento para 

exercitar o corpo, a voz, a memória, a imaginação e a criatividade. A ativação 

encaixa um clima favorável ao trabalho, beneficiando a colaboração e a confiança 

entre todos e ativando as cumplicidades necessárias.  

• A Descontração é uma atividade preparatória ou o contrário. Está principalmente 

ligada ao ritmo, aos fenómenos de tensão, relaxamento e, de controlo. Está 

relacionada com o corpo, musculatura e respiração. Este é um exercício 

preparatório, modera a excitação natural do individuo, e leva-o a concentrar-se 

numa na tarefa que virá a seguir. Ou seja, permite a transição para o próximo 

exercício, permitindo que o individuo fique mais calmo e concentrado. 

• A Interiorização é um exercício ligado ao indivíduo, às suas memórias, à sua 

representação interiorizada dos acontecimentos. O exercício de memória sensorial e 

afetiva levam à criação de formas imaginárias de seres, acontecimentos ou lugares. 

Estes exercícios servem também como relaxamento e podem desenvolver-se com o 

acompanhamento de música.  

• A fase da Exploração é realizada livremente sob a forma de experiências. Esta 

refere-se ao corpo, à voz, ao espaço e aos objetos. Esta é a fase em que o indivíduo 

parte à descoberta do seu próprio instrumento corporal e vocal, no e com o espaço, 

por vezes serve-se de objetos para clarificar a sua procura e o seu propósito.  

• Na fase de Dramatização/Teatralização o indivíduo entra de corpo inteiro na 

invenção, na conceção e realização de “objetos teatrais” e na preparação do “projeto 

teatral”. Os exercícios de dramatização estão destinados à palavra e ligados à 
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invenção, à laboração e à escrita da fábula das situações dramáticas e das 

personagens. Aqui encaixam-se os jogos de ficção e improvisação.  

• Na fase final, a Retroação é um momento de discussão, de debate de opiniões. É 

importante que esta partilha de ideias se faça no final de cada sessão, para que se 

possam fazer melhoramentos nas sessões que se realizarão no futuro, em função da 

opinião dos participantes (Beauchamps,1997). 

Para além da aplicação destas fases, pudemos também servir-nos de indutores, 

importantes na construção de uma sessão de expressão dramática. Neste sentido, 

gostaríamos de referir que os indutores apresentam-se como mediadores, instrumentos, 

auxiliares, meios ou simples pretextos, para alcançar mais seguramente um determinado 

objetivo. Numa perspetiva de estimulação, de incitação ao jogo retêm-se cinco 

indutores, sendo eles o objeto, a imagem, o som, a personagem e o texto. Os indutores 

atuam como canal de expressão, como rede de comunicação, e entram em contato com 

domínios e níveis quase inacessíveis, como as técnicas, as ciências e as artes (Landier & 

Barret,1994). Tendo em conta os benefícios da utilização de indutores no 

desenvolvimento de dinâmicas, em algumas das atividades da “oficina da liberdade”, 

recorri à inclusão de indutores, de forma a cumprir os seus objetivos e poder obter 

melhores resultados. 

Em jeito conclusivo, gostaria de salientar que para esta oficina serão considerados os 

benefícios da expressão dramática na infância. Esta oficina será para a criança, um 

espaço inteiramente dedicado à expressão de sentimentos, ao conhecimento do seu 

próprio corpo, um espaço onde se pode brincar ao faz-de-conta através da construção de 

diferentes personagens e, onde a criança constrói conceitos sobre o espaço e o tempo, na 

relação com os outros. 

As atividades que se seguem cumprem os objetivos da expressão dramática. Assim, 

numa primeira fase serão efetivados alguns exercícios de “quebra-gelo” e de 

conhecimento do grupo. Posteriormente serão aplicadas as tipologias já mencionadas. 

3.2.2.1. “Passa A Bola E Diz-me” 

Objetivos  

- Promover o conhecimento de si próprio e do outro; 

- Desenvolver a concentração, a autoconfiança e a desinibição; 
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- Estimular a desinibição, integração, e a interação grupal. 

Descrição da Atividade 

Na atividade “Passa a Bola e Diz-me”, o grupo terá de se colocar em círculo, e o jogo 

consiste em cada criança lançar a bola para um colega aleatoriamente. Esta atividade 

terá algumas rondas, de forma a que a animadora consiga absorver alguma informação 

acerca de cada um dos participantes. A ideia é que em cada uma das rondas, as crianças 

tenham de dar uma informação nova acerca de si. Esta atividade foi pensada de forma a 

iniciar uma relação de proximidade entre o grupo e a animadora. 

3.2.2.2. “Um objeto Que Fala De Mim” 

Objetivos  

- Promover o conhecimento de si próprio e do outro; 

- Desenvolver a desinibição; 

- Fomentar a exploração de objetos como meio de expressão e comunicação; 

- Estimular a capacidade de improvisação e a capacidade de argumentação; 

Descrição da Atividade 

Na presente atividade, cada criança terá de procurar na sala e escolher um objeto, tendo 

em conta que a escolha do mesmo irá condicionar a tarefa seguinte.  A seleção do objeto 

pode ser bastante variada, pois poderá ser um lápis, um jogo, um livro, entre outros. 

Quando todo o grupo tiver escolhido o seu objeto, ordenadamente, cada criança irá 

explicar o porquê de ter escolhido esse objeto, porque se identifica com o mesmo, o que 

aquele objeto pode dizer sobre si, entre outras questões/informações. 

3.2.2.3. “É Só Um Jornal?” 

Objetivos  

- Promover a ativação do corpo e da mente; 

- Estimular a desinibição, a atenção, a concentração e a mobilização; 

- Estimular o espírito de grupo e promover a interação grupal; 

- Estimular a criatividade e a imaginação, através da construção de personagens; 
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- Promover a criação de uma história, apelando à fantasia da criança. 

Descrição da Atividade 

Esta atividade divide-se em várias fases, recorrendo à tipologia de Beauchamps (1997) e 

utiliza como indutor “a folha de jornal”. Numa primeira, fase será realizado um jogo 

bastante idêntico ao tradicional jogo das cadeiras. Inicialmente a animadora começará 

por distribuir folhas de jornal pelo espaço, e o número de folhas será sempre menos uma 

que o total de participantes. De seguida a animadora irá colocar uma múcica e, cada vez 

que a música parar, cada elemento terá de tentar apanhar uma folha de jornal. O 

participante que ficar sem folha terá de abandonar o jogo e levar consigo uma folha de 

jornal. Este jogo termina quando sobrar apenas um jogador, sendo este o vencedor.  

Na segunda fase da atividade será formado um círculo no chão e cada criança terá 

direito a uma folha de jornal, estas terão algum tempo para pensar na nova função que 

vão dar à folha de jornal. De seguida cada elemento irá ao centro mostrar aos colegas a 

desfuncionalização que pensou para a folha de jornal, enquanto os restantes terão de 

adivinhar de que objeto se trata.  

Na terceira fase da atividade os elementos do grupo irão explorar a folha de jornal, 

tentando descobrir vários sons possíveis e escolher apenas um som, que de seguida 

mostrarão ao restante grupo. Após todos os participantes terem apresentado o som que 

conseguiram criar com a folha de jornal, serão formados grupos de 3 a 4 elementos. 

Com base nos sons que já terão mostrado anteriormente, irão criar uma sequência de 

sons, produzindo dessa forma uma sequência sonora.  

Na fase de dramatização, formam-se novos grupos de 3 a 4 elementos. Nesta fase as 

crianças terão de apresentar uma dramatização, de acordo com o espaço de ação, 

definido previamente pela Animadora. A dramatização terá uma duração de 3 a 5 

minutos e, deve integrar a desfuncionalização da folha de jornal e a exploração de sons 

definidos anteriormente.   

3.2.2.4. “Pensa Rápido!” 

Objetivos  

- Promover a interação com o (s) outro (s);  

- Ativar a estrutura física e mental;  
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- Desenvolver a concentração e o raciocínio;  

- Estimular a interação e a confiança entre os elementos do grupo. 

Descrição da Atividade 

Antes de iniciar a atividade, os participantes em conjunto com a animadora irão associar 

um número a uma ação. Após todas a ações estarem definidas, as crianças irão espalhar-

-se pelo espaço e à medida que a animadora prenunciar um número, as crianças terão de 

realizar a ação correspondente. 

3.2.2.5. “Uma Imagem, Mil Palavras” 

Objetivos  

- Desenvolver a concentração e observação;  

- Interpretar e interiorizar diferentes imagens; 

- Estimular a interação e a confiança entre os elementos do grupo; 

- Promover o auto e hétero conhecimento; 

- Promover a construção de uma dramatização através de imagens; 

- Estimular a criatividade e a imaginação. 

Descrição da Atividade 

Esta atividade tem como indutor a imagem. 

Antes da realização desta atividade, a animadora terá solicitado antecipadamente que 

cada criança leve para a sessão uma imagem com a qual se identifique.  

A seguinte atividade encontra-se dividida por fases. Inicialmente, a animadora irá 

espalhar as mesmas pelo espaço e, de seguida, o grupo irá circular pela sala e observar 

todas as imagens. Após os participantes terem observado as imagens, terão de eleger 

uma, que não seja a própria. Posteriormente, cada participante terá de explicar o porquê 

de ter escolhido a imagem e a quem acha que esta pertence. 

Numa segunda fase já todos os elementos têm na sua posse as próprias imagens, e a 

animadora irá fazer grupos de 5 a 6 elementos. Tendo em conta as imagens existentes 

em cada grupo, estes terão de recorrer às mesmas para contar uma história. Os grupos 
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terão cerca de 10 minutos para discutir ideias e improvisarem uma história, que será 

apresentada aos colegas. 

Numa terceira fase, cada grupo terá mais 15 minutos para desenvolver a história que 

contaram aos colegas, e levar esta para uma pequena dramatização que terá 10 minutos 

no mínimo. Posteriormente será apresentada aos colegas.   

3.2.3. Oficina Das Memórias 

A oficina das memórias serve-se de atividades no âmbito do desporto, de forma a 

estimular a socialização e cooperação entre participantes, promovendo a transmissão de 

conhecimentos.  

A crescente urbanização das aldeias, o surgimento da televisão e o alargamento das 

práticas desportivas institucionalizadas, são algumas das razões que causaram o 

desaparecimento progressivo da prática dos jogos tradicionais, assim como, a aquisição 

de novos costumes por parte das crianças, jovens e adultos. Na ótica de Nova (2009), os 

jogos tradicionais cumprem um papel facilitador do processo educativo, quer pela sua 

carga cultural, quer pelo papel que desempenham como suporte de cultura e de 

tradições. Quer isto dizer que os jogos tradicionais constituem, pelo seu dinamismo 

lúdico e carga afetiva, uma atividade bastante enriquecedora que desperta um sentido 

prático da vida em sociedade através da integração em grupo, onde cada participante é 

convidado de uma forma individual, ou coletiva, a executar diferentes papéis e a 

comunicar entre si. Os jogos tradicionais, ao estimular a cooperação entre participantes, 

promovem também a socialização das crianças. Estes colocam as crianças em situações 

reais, nas quais se veem confrontadas com a necessidade de resolver problemas 

individuais de tempo, espaço, e com o seu próprio corpo, da mesma forma em que se 

alternam na resolução de problemas, umas com as outras. Tendo em conta Coimbra 

(2007), o enriquecimento oral da linguagem também é uma mais-valia com as 

atividades tradicionais, onde muitas utilizam o canto, as lengalengas e os diálogos, que 

além de desenvolverem a linguagem, exigem um treino de memorização.  

Segundo Serra (1999), as caraterísticas do espaço onde decorrem e dos materiais que 

utilizam, acrescida das situações paradoxais originadas pela diferença ao nível dos 

grupos e dos territórios, bem como do vasto leque de possibilidades de opção que 

oferecem aos praticantes, tornam os velhos jogos bem diferentes das práticas 
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desportivas. Dessa forma, são atribuídas aos jogos tradicionais características como a 

criatividade, espontaneidade e liberdade que se opõem e afastam da regulamentação, 

sistematização e rendimento do desporto. Tanto nos nossos antepassados como 

atualmente, os jogos tradicionais apresentam-se como momentos insubstituíveis de 

convívio, coesão social e inserção do indivíduo na comunidade, permitindo desta forma 

que o indivíduo se identifique com a sua cultura local. Seguindo esta linha de 

pensamento Friedmann (1995) afirma que, as crianças aparecem como transmissoras, e 

nesse sentido os jogos tradicionais sobrevivem por séculos e são semelhantes em todo o 

mundo.  

Neste sentido, a Oficina Das Memórias tem como principal objetivo a prática de jogos 

tradicionais, procurando evitar o esquecimento desta pequena “fatia” de tradições.  

3.2.3.1. “Cabra Cega”   

Objetivos  

- Desenvolver a orientação espacial; 

- Explorar sensorialmente os colegas; 

- Estimular a concentração em relação aos sons presentes; 

- Proporcionar a realização de atividades ao ar livre; 

- Promover o interesse pelos jogos tradicionais. 

Descrição da Atividade 

Esta atividade será uma atividade realizada ao ar livre. No início da atividade será 

escolhida ou sorteada uma criança para vendar os olhos. Esta criança será a cabra-cega, 

e terá de tentar apanhar os outros participantes. O elemento que a cabra-cega apanhar, 

assumirá o posto de cabra cega. 

3.2.3.2. “Saltar à Corda” 

Objetivos  

- Estimular a coordenação motora;  

- Promover a interação grupal; 

- Proporcionar a realização de atividades ao ar livre; 
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- Despertar o interesse pelos jogos tradicionais. 

Descrição da Atividade 

Dois participantes terão de pegar nas extremidades da corda e terão de a fazer balançar. 

De seguida, ordena e individualmente, cada criança irá entrar na corda sempre a saltar 

de acordo com o movimento da corda. O objetivo é tentarem manter-se dentro da corda 

a saltar sem tocar na mesma. Após terem cumprido o tempo combinado, terão de sair da 

corda, sem interromper o normal andamento da mesma. 

3.2.3.3. “Corrida De Sacos” 

Objetivos  

- Promover a interação grupal e o espírito de equipa; 

- Desenvolver a coordenação motora; 

- Proporcionar a realização de atividades ao ar livre; 

- Promover o interesse pelos jogos tradicionais. 

Descrição da Atividade 

Serão formadas duas equipas, de seguida serão entregues as sacas de sarapilheira a cada 

equipa, e nesse momento terão de decidir quais dos elementos iniciarão a atividade. 

Após a animadora dar ordem para o arranque, os dois primeiros participantes 

abandonam o lugar, e só quando estes chegam à meta é que o elemento da sua equipa 

poderá sair do lugar em direção à meta.  

3.2.3.4. “Jogo Da Malha” 

Objetivos  

- Estimular a interação grupal e o espírito de equipa; 

- Desenvolver a coordenação e precisão;  

- Proporcionar a realização de atividades ao ar livre; 

- Promover o interesse pelos jogos tradicionais. 
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Descrição da Atividade 

A presente atividade realizar-se-á num terreno liso e plano e as crianças terão de formar 

duas equipas. De seguida a animadora irá colocar os pinos, na mesma direção com cerca 

e com alguma distância entre si. As esquipas ocupam os seus lugares, ficando cada uma 

das equipas atrás de um pino, e entre si terão de decidir qual será a equipa a jogar 

primeiro. A ideia do jogo é que cada elemento, ao lançar a malha, esta derrube o pino ou 

que a coloque o mais perto do pino onde está a equipa adversária.  

3.2.3.5. “Jogo Do Lenço” 

Objetivos  

- Estimular a interação grupal e o espírito de equipa; 

- Desenvolver a concentração e a prontidão corporal; 

- Proporcionar a realização de atividades ao ar livre; 

- Promover o interesse pelos jogos tradicionais. 

Descrição da Atividade 

Para a realização desta atividade, terão de se formar duas equipas. Cada uma das 

equipas terá de atribuir a cada elemento um número, e este terá de permanecer em 

segredo. De seguida as equipas colocam-se em lados opostos, com alguma distância 

entre si, e no centro ficará a animadora que terá o lenço na mão. Posteriormente a 

animadora irá anunciar um número, e o elemento correspondente a esse número de cada 

equipa terá de correr para o lenço e tentar alcançá-lo primeiro que o adversário.   

3.2.3.6. “O Senhor Barqueiro” 

Objetivos  

- Estimular a interação grupal; 

- Promover a utilização da música nos jogos tradicionais; 

- Proporcionar a realização de atividades ao ar livre; 

- Desenvolver o interesse pelos jogos tradicionais. 
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Descrição da Atividade 

No início da atividade duas crianças terão de ficar frente a frente com as mãos dadas e 

levantadas, e terão de cada uma escolher um nome de fruto, animal, país ou outra coisa 

à escolha, mas sem que os colegas oiçam. O restante grupo faz um comboio que terá de 

passar por baixo das mãos dos dois colegas, e terão de cantar a seguinte música, “Ó 

senhor Barqueiro deixe-me passar, tenho filhos pequeninos não os posso sustentar, 

passará passará, mas algum deixará, se não for a mãe da frente é o filho lá de trás.” 

Quando a música termina, os dois colegas terão de baixar as mãos, e consequentemente 

um colega irá ficar “preso”. De seguida as duas crianças propõem os dois nomes 

escolhidos inicialmente, e o colega que ficou “preso” terá de escolher um dos nomes, e 

irá colocar-se atrás do colega consoante a sua escolha. Após todos já terem escolhido o 

lado, ficarão então duas equipas.  

3.2.4. Oficina Das Histórias 

A oficina das histórias, recorre à leitura como meio da promoção de partilha de 

conhecimentos e experiências entre duas gerações diferentes, incentivando o interesse 

pela leitura.  

Tendo em conta Martins (2013), a intergeracionalidade é um princípio que possibilita a 

mudança de mentalidades e favorece a cidadania, que deve ser facilitadora da inclusão, 

da solidariedade social e do bem-estar das pessoas. As relações intergeracionais 

contribuem de forma significativa para a aprendizagem de valores e atitudes.  

Para Marques (2012) a união de gerações isoladas e a compreensão entre elas, promove 

uma cidadania ativa e a participação social; potencia a partilha dos recursos sociais e 

profissionais; o conhecimento tácito e explícito entre as gerações; desafia problemas 

sociais entre gerações; diminui a solidão e o isolamento social; fomentam a sabedoria, a 

amizade, levando-as a aprender e apreciar heranças culturais e tradições. Quer isto dizer 

que as relações intergeracionais potenciam a aprendizagem ao longo da vida e 

promovem a conservação e construção de capital humano e social ao longo do tempo.  

Assim, a Oficina Das Histórias é o espaço que oferece tanto à criança como ao idoso um 

momento de experiências partilhadas, de histórias contadas, de poemas lidos em tom de 

cantilena, é o espaço onde as memórias vêm ao de cima, onde os mais pequenos 

guardam palavras sábias e os mais velhos sorrisos rasgados.  
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3.2.4.1. “Meias Partilhas”   

Objetivos  

- Incentivar o gosto pela leitura; 

- Recorrer à leitura como forma de manifestação de sentimentos, experiências, ideias e 

opiniões;  

- Promover a troca de partilhas e conhecimentos entre séniores e crianças; 

- Ampliar o universo literário das crianças;  

- Valorizar a literatura enquanto forma de expressão e aumento das potencialidades 

individuais. 

Descrição da Atividade 

Esta atividade irá realizar-se às sextas-feiras, visto ser este o único dia em que as 

crianças estão mais livres à tarde, por não terem de fazer os trabalhos de casa. A 

realização desta atividade terá a participação de elementos do Grupo de Cantares de S. 

Miguel “A Mensagem”. Todas as sextas feiras, irá ao “abc” – CATL um elemento desse 

Grupo, com o objetivo de fazer uma leitura à sua escolha seja esta uma história, um 

poema, uma notícia, entre outras. De forma a poder haver um maior contacto entre as 

crianças e os idosos, todas as semanas será também selecionado um poema que as 

crianças irão ler. De forma a incentivar ao bom comportamento, esse poema será lido 

pela criança que durante a semana respeitou todas as regras e obteve um melhor 

comportamento.  
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Capítulo IV - Projeto “A brincar, eu 

aprendo” 
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4. Introdução 

De forma a ultrapassar as circunstâncias de suspensão do estágio face à situação 

pandémica criada pela pandemia COVID-19, surgiu a possibilidade de realizar um 

projeto baseado no trabalho desenvolvido na Unidade Curricular de Programas e 

Projetos em Animação Sociocultural.  

Tendo em conta a execução do projeto é realizada uma contextualização teórica acerca 

da conceção de um projeto, apresentando as várias etapas como: conhecer e caracterizar 

o contexto de intervenção; conhecer e caracterizar o público-alvo; diagnóstico de 

necessidades; finalidade; objetivos; enquadramento metodológico – seleção de métodos 

e técnicas; definição e descrição das atividades do projeto; definição dos recursos 

necessários; custos e fontes de financiamento e no final a avaliação do projeto. 

O seguinte capítulo aborda, ainda, toda a descrição do projeto, desde a fundamentação e 

justificação, metodologia, objetivos gerais e específicos, diagnostico de necessidades, 

público-alvo, operacionalização, recursos necessários, parcerias e avaliação.  

4.1. Conceção de um Projeto 

Tendo em conta Guerra (2002), no nosso dia-a-dia utilizamos, várias vezes, as etapas de 

construção de projetos, mesmo que seja de forma inconsciente. No entanto, a 

metodologia do projeto pode ser utilizada nas mais variadas situações, isto porque se 

define como uma forma racional de organização e uma sequência de tarefas tendo em 

conta a concretização de objetivos expressamente assumidos. 

Desta forma, é importante referir como se inicia o trabalho do animador ao desenvolver 

um projeto, o primeiro passo que o animador tem de cumprir é realizar uma 

caracterização do contexto em que pretende trabalhar.   

Conhecer e caracterizar o contexto de intervenção 

Caracterizar o contexto em que se vai intervir significa fazer uma recolha de todos os 

dados essenciais para conhecer a instituição e o contexto onde a mesma se insere, com o 

objetivo de fazer o diagnóstico de necessidades, de que falaremos mais à frente.  

Segundo Serrano (sd), conhecer o meio envolvente da instituição significa: 

• Conhecimento geográfico-económico (delimita-se o espaço ocupado pela 

instituição, onde está inserida, espaços de referência, entre outras...); 
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• Caracterização dos espaços urbanos e naturais; 

• Caracterização demográfica (escalões etários da população, sexo, taxa de 

natalidade, média de rendimentos, existência ou não de desemprego, maiores 

produções a nível industrial); 

• Caracterização do contexto social (nível de saúde - doenças predominantes, taxa 

de mortalidade, condições sanitárias, entre outros; nível de educação - taxa de 

alfabetização e distribuição etária, níveis de literacia, taxa de abandono escolar, 

oferta ao nível da educação de adultos, entre outros; 

• Caracterização do contexto cultural (investigar as tradições e atos culturais 

daquela comunidade, conhecer o património e recursos culturais, assim como as 

organizações comunitárias de interesse ou tendência cultural (ex. associações, 

grupos com apetências culturais). 

Para além do conhecimento do contexto sociocultural onde vamos intervir, é também 

importante conhecer bem a instituição onde a intervenção irá decorrer. Neste ponto 

Serrano (sd), afirma que convém conhecer:  

• O historial da instituição; 

• O tipo de valências que tem ao dispor dos seus utentes;  

• Os utentes preferenciais;  

• O seu organigrama;  

• Os seus equipamentos e recursos disponíveis (humanos e materiais);  

• O projeto pedagógico; 

• As atividades que costuma desenvolver.  

As informações podem ser obtidas nas instituições, através da informação 

disponibilizada online ou em panfletos e outros materiais, através da consulta da 

documentação pertinente da instituição, como de entrevistas ou conversas informais 

com os responsáveis das mesmas.  
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Conhecer e caracterizar o público-alvo 

Conhecendo já o contexto envolvente e a instituição, é importante conhecer o público 

com quem se vai trabalhar. 

Quando o público-alvo está inserido numa instituição com valências específicas, como é 

o exemplo de um CATL, um centro de dia para idosos, um centro comunitário 

destinado aos jovens, é mais fácil definir quem é o público-alvo com que se irá 

trabalhar. Se a instituição tiver um grupo-alvo abstrato essa tarefa é mais difícil, assim, 

tal como referido anteriormente, é necessário conhecer o(s) público(s)-alvo 

preferencial(ais) dessas instituições. 

Tendo ou não identificado com precisão o público-alvo, as ações a que podemos 

recorrer de forma a conhecê-lo melhor e perceber as suas expetativas, são diferentes. 

Na ótica de Serrano (sd), caso o público-alvo seja identificado podemos recorrer a 

várias técnicas para conhecer o nosso público, tais como: 

• Conversas informais com o público; 

• Conversas informais com a equipa técnica (auxiliares, diretor(a), assistente 

social, entre outros que trabalhem diretamente com o público); 

• Observação direta participante ou não participante, das atividades realizadas 

pelo público-alvo na instituição; 

• Aplicação de inquéritos por questionário. 

Através destas técnicas, iremos conseguir reunir várias informações importantes para a 

intervenção.  

Tendo em conta Serrano (sd), as conversas informais, com a equipa técnica levam-nos a 

ter uma melhor perceção do modo de funcionamento da instituição e das relações e 

interações que os vários técnicos estabelecem com o público alvo, assim como das 

potenciais características individualizadas de cada utente, que sejam mais proeminentes 

ou, a que deva ser dada especial atenção. As conversas, com a equipa técnica permitem 

também saber quais são os problemas e necessidades do publico, estas informações são 

bastante importantes, pois irão ajudar na elaboração do diagnóstico de necessidades.  

Desta forma as conversas informais e a observação direta participante (quando o 

animador participa nas atividades que esteja a observar) ou não participante (quando o 
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animador vê “de fora” as atividades), permitem uma perceção direta dos tipos de 

relacionamento criados pelo público-alvo entre si e com os outros técnicos da 

instituição e as características pessoais de cada um (quem são os mais ativos, os mais 

extrovertidos, os mais introvertidos, os líderes do grupo, entre outras). Os inquéritos por 

questionário têm um papel também bastante importante, permitem a recolha de 

informação mais detalhada (idade, estado civil, naturalidade, doenças, limitações, 

cuidados específicos…), e também permitem observar o interesse do público acerca de 

vários temas e tipos de atividades diferentes. 

Este contacto é bastante importante, visto que a intervenção na área da ASC significa ir 

ao encontro das necessidades, gostos e expetativas do nosso grupo-alvo e não daquilo 

que o animador considera importante. Um projeto pode ser excelente, mas se este não 

responder às necessidades e interesses do público, não terá sucesso, pois as pessoas não 

estão motivadas para a participação, nem para tirar proveito do mesmo.  

Diagnóstico de necessidades 

De acordo com Serrano (sd), este é o ponto do projeto em que é necessário fundamentar 

a ação, ou seja, identificar as necessidades e interesses que justificam a conveniência da 

aplicação do projeto. A caracterização do contexto e instituição possibilita identificar as 

potencialidades e as fragilidades do contexto, que poderão surgir durante a intervenção. 

Através das várias técnicas de caracterização do público-alvo, é possível identificar as 

necessidades sentidas, assim como estabelecer prioridades sobre quais as que 

necessitam de uma intervenção mais urgente.  

Um bom diagnóstico de necessidades é um ponto crucial para a realização de qualquer 

projeto, pois, sem ele não poderá definir a finalidade e os objetivos.  

Finalidade 

Segundo Serrano (sd), a finalidade de um projeto é, principalmente o impacto que se 

pretende alcançar, que supõe a realização dos objetivos para que se possa cumprir.  

Deve ser expressa de forma clara, para justificar o projeto e os seus objetivos. Assim, 

deve ser única, isto é, deve haver preferencialmente uma só finalidade por projeto ou, 

então, deve ser acompanhada por outras finalidades compatíveis.   
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Objetivos 

Serrano (sd), afirma, a definição dos objetivos deve apoiar-se no diagnóstico de 

necessidades. A sua definição e explicitação claras são um ótimo ponto de partida para a 

conceção e implementação de um projeto. É também importante fazer a diferenciação 

entre objetivos gerais e objetivos específicos. Os objetivos gerais são os propósitos 

centrais do projeto e, os objetivos específicos são especificações, que têm como objetivo 

fortalecer os objetivos gerais. 

Enquadramento Metodológico – Seleção de Métodos e Técnicas 

A seleção de métodos e técnicas tem uma grande importância, sendo que os mesmos 

podem definir o sucesso ou insucesso do projeto. 

Normalmente os projetos de ASC são subordinados ao paradigma da investigação-ação 

participativa, sendo que, segundo Ander Egg (1990), a mesma supõe uma 

simultaneidade no processo de conhecer e intervir, bem como a participação das pessoas 

envolvidas, por um lado no estudo e por outra na ação. A aplicação da investigação-

ação participativa simplifica aos envolvidos a obtenção dos conhecimentos necessários 

à atuação com o objetivo de resolver alguns dos seus problemas, ou de satisfazer 

algumas das suas necessidades. Tendo em conta Ander-Egg (1990), desta forma 

pressupõe-se que haja uma ligação de cooperação entre o público-alvo e os 

investigadores, neste caso, o(s) animador(es), sendo que desta forma cria-se um 

cruzamento mais fértil e enriquecedor das experiências/vivências das pessoas e dos 

conhecimentos teórico-metodológicos do investigador. A investigação-ação 

participativa designa-se como uma forma de democratização do saber, visto que 

promove o intercâmbio de conhecimentos entre as partes, assim como o 

desenvolvimento da capacidade de atuação das populações. Favorece a participação das 

pessoas, cria condições de fortalecimento das organizações de base e pressupõe um 

projeto político e um modelo de sociedade a que Ander-Egg (1990), intitula, de 

“democrática e participativa”.   

Assim, a investigação-ação define-se pelo seu objeto de estudo ser o que interessa a um 

grupo de pessoas. Trata-se de estudar algo que preocupe e interesse o público-alvo, que 

rodeie questões relativas à sua vida. A principal finalidade do estudo é a modificação da 

situação-problema, ou seja, satisfazer uma necessidade, resolver um problema ou 

atender ao pedido de algum interesse da comunidade onde se está a intervir. Deve haver 
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uma interação entre a investigação e a prática, estas devem ser realizadas à luz da teoria 

e com a participação de todos os intervenientes, tanto investigadores, como 

beneficiários da intervenção.  

Neste sentido, o público-alvo é o agente de mudança social principal, que será tanto 

mais viável quanto melhor for a compreensão da sua situação, das possibilidades de a 

alterar e das responsabilidades que isso permite. Assim, a investigação-ação 

participativa envolve um trabalho conjunto entre investigador e público-alvo e, inclui 

convergência de interesses e atuações, para que consigam levar a bom porto a 

investigação e intervenção. 

As técnicas de ASC são instrumentos e estratégias que possibilitam ao animador 

impulsionar o seu público-alvo, constituindo-se como ferramentas da dinamização 

grupal. 

Definição e Descrição das Atividades do Projeto 

Esta definição está dependente dos métodos e técnicas que se pretenda usar. Está acima 

de tudo, dependendo da finalidade e objetivos definidos através do diagnóstico de 

necessidades e da caracterização da população-alvo e da instituição. 

É importante para o sucesso do projeto que as atividades respondam às necessidades 

identificadas e que estejam adaptadas aos destinatários. Tendo em conta Serrano (s.d), 

essa adaptação é feita a vários níveis: 

• Adequação à idade;  

• Adequação à condição física; 

• Adequação às capacidades intelectuais; 

• Adequação aos interesses e expetativas demonstrados; 

• Adequação às características e tamanho do grupo; 

• Adequação dos materiais aos objetivos e usos pretendidos, entre outros. 

Esta adaptação, é importante, sendo que se algum dos pontos falha, a atividade pode 

estar comprometida. 
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Definição dos Recursos Necessários, Custos e Fontes de Financiamento 

A definição de todos os recursos que se desejam utilizar é fundamental para definir a 

viabilidade do projeto. Segundo Serrano (s.d), deve-se sempre definir os recursos 

necessários conforme as suas categorias: 

• Recursos Humanos: Quantas pessoas serão necessárias para dinamizar o projeto; 

Se é necessário a presença de mais animadores e/ou outros técnicos; Qual o 

valor/hora da sua remuneração; Qual o custo total a nível dos recursos humanos, 

entre outros; 

• Recursos Materiais: Neste critério é importante fazer uma lista de todos os 

recursos materiais, serviços externos variados, aluguer de sala ou espaços, entre 

outros e os seus custos; 

• Recursos Financeiros: Neste ponto apresenta-se o somatório dos recursos 

humanos com os recursos materiais, sintetizando o custo total da implementação 

do projeto. 

Avaliação do Projeto 

A avaliação é um ponto bastante importante na implementação de qualquer projeto. A 

avaliação, enquanto processo dinâmico e sistemático transversal a todas as fases do 

projeto, pode ser realizada de diversas formas, como por exemplo, grelhas de 

observação, inquéritos por questionário, conversas informais, pedidos de opinião livre. 

Na ótica de Serrano (s.d), a avaliação do projeto visa fazer o balanço final do projeto e 

averiguar o cumprimento ou não cumprimento da finalidade e objetivos definidos para o 

mesmo.  

4.2. Projeto – “A brincar, eu aprendo” 

4.2.1. Fundamentação e Justificação do Projeto 

O projeto tem como designação “A brincar, eu aprendo”, e está enquadrado numa 

prática socioeducativa. 

Devido à forte necessidade de promover mudanças profundas e progressivas no que diz 

respeito à liberdade das crianças e sendo que, com o passar dos anos, há uma 
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decadência do tempo para brincar, este projeto surge com o objetivo de proporcionar às 

crianças mais momentos livres que sejam aproveitados de forma criativa.  

Atualmente, existe uma grande necessidade de devolver a infância às crianças, pelo 

facto de se encontrarem reféns de salas de aulas e de agendas com currículos muito 

intensos. 

De modo a combater a problemática referenciada anteriormente e cumprir os objetivos 

delineados, este projeto apoia-se em atividades no âmbito da expressão plástica, na 

expressão dramática, na culinária, no património, na expressão físico-motora e no 

convívio intergeracional.  

As estratégias utilizadas para a seleção das atividades que integram este projeto são o 

reflexo de um grande trabalho de pesquisa, mas também do meu regresso à infância, 

com o objetivo de perceber que tipo de dinâmicas gostava de fazer. Assim, neste retorno 

soube exatamente de que forma queria libertar as crianças dos espaços fechados e das 

atividades rotineiras. Neste sentido, optei por atividades de expressão plástica e de 

expressão dramática, porque são áreas que estimulam a criatividade e a imaginação e 

que levam a criança a conhecer-se a si e ao outro. Optei também por atividades ligadas 

ao património, de forma a dar a conhecer melhor às crianças o meio em que vivem, e 

por achar importante a valorização da nossa cultura e identidade.  

Nesta linha de pensamento e porque as crianças também gostam de “meter as mãos na 

massa” achei interessante desenvolver atividades de culinária, porque cozinhar é muito 

mais do que seguir uma receita à risca. Nestas dinâmicas há um contacto com os 

aromas, com as cores, com as formas e com o processo de misturar os ingredientes 

observando o resultado. Abordam-se também temas como as regras de segurança, 

trabalha-se a matemática e as crianças partilham experiências.  

No que concerne as atividades de expressão físico-motora estas foram integradas no 

projeto para libertar a criança do stress e da pressão do dia-a-dia, ajudando-a a conhecer 

e a compreender as mudanças e os limites do próprio corpo, cooperando para um estilo 

de vida melhor.  

As atividades intergeracionais foram pensadas para incentivar a partilha de 

conhecimentos, entre as crianças e os mais velhos, de forma a valorizar as pessoas 
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idosas, despertando na criança o respeito e a admiração por aqueles que transportam 

uma grande experiência de vida. 

Face ao exposto, gostaria ainda de clarificar que o nome selecionado para o projeto, 

surge pelo facto de acreditar que as crianças também aprendem brincando. Ou seja, 

através de atividades lúdicas a criança adquire capacidades e competências, 

fundamentais para o seu futuro. A criança vai aprender a organizar-se melhor, adquire 

responsabilidade, aprende a lidar melhor com o outro, desenvolve a criatividade e a 

imaginação, entre outros aspetos. 

As cores utilizadas no logotipo [Figura 6], são cores vivas e foram pensadas devido à 

conotação que lhes é dada. No caso do amarelo, é a cor da alegria, da liberdade e da 

amizade, o azul é uma cor relacionada com a confiança, o respeito e a segurança, já o 

laranja representa a família, a força de vontade, a vitalidade e o amor, e o roxo é uma 

cor associada à criatividade, ao respeito, à magia e à sabedoria.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o nome do projeto, coloquei de lado a hipótese de utilizar um estilo de caligrafia 

mais convencional e optei por procurar um que me fizesse lembrar as crianças. Assim, 

selecionei um tipo de letra mais irregular, que me faz recordar as primeiras palavras que 

as crianças escrevem.   

 
12 Informação adaptada do website do Pinterest, acedido a 28 de outubro de 2020, consultado em 

https://br.pinterest.com/pin/531917405968724964/ 

Figura 6: Logótipo “A brincar, eu aprendo” 

Fonte: Própria 
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A infância é a flor da idade, dessa forma a figura representa uma flor, as pétalas 

apresentam um formato como se estivessem em movimento, que expressa o 

crescimento, a evolução e o progresso.  

4.2.2. Metodologia de Projeto 

Após perceber a problemática que queria trabalhar e pensar no projeto com o qual 

poderia combater essa problemática, procurei desenvolver uma pesquisa aprofundada, 

investigando estratégias para estimular, educar e sensibilizar as crianças para a 

importância do aprender a brincar. Inicialmente, procurei organizar e definir uma ordem 

de ações, de forma a poder obter os melhores resultados. Foi necessário reunir um 

conjunto de informações acerca do público-alvo, para compreender como poderia 

dinamizar a temática do projeto. 

As técnicas de ASC, são instrumentos e estratégias que possibilitam ao animador 

estimular o seu público-alvo, constituindo-se como ferramentas da dinamização grupal. 

Com efeito, e recorrendo nomeadamente à expressão plástica, à expressão dramática, à 

expressão físico-motora e ao convívio intergeracional, pretende-se que tanto as crianças 

como os pais e os professores sejam sensibilizados para este tema que é tão atual, e que, 

por mais que seja discutido, está longe de ser compreendido por todos. Assim, pretende-

se que o público-alvo participe na criação e desenvolvimento das atividades e coopere 

de forma participativa em todas elas. Desta forma, a metodologia utilizada para a 

realização do projeto, será a investigação-ação participativa, focada num trabalho 

conjunto entre o animador e o público-alvo. 

Para a realização do projeto, além da definição dos objetivos e da avaliação do 

diagnóstico, foi necessário definir os recursos necessários - humanos, materiais e 

financeiros - assim como possíveis parcerias.  

A conceção do projeto, tal como várias atividades propostas, foram resultado da minha 

experiência enquanto estagiária, no que diz respeito a cursos anteriores, e também dos 

conhecimentos adquiridos ao longo dos três anos de formação no curso de licenciatura 

em Animação Sociocultural, enquanto aluna das Unidades Curriculares de Materiais e 

Técnicas de Expressão Plástica, Ateliê de Expressão Dramática, Animação e Património 

Cultural, e Animação Desportiva. No entanto, e tendo em conta o público-alvo em 

questão foi necessário adaptar e alterar algumas das atividades. 
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4.2.3. Objetivos Gerais e Específicos 

Os objetivos de um projeto revelam o que este deseja obter num determinado período e 

no caso do “A brincar, eu aprendo” foram definidos objetivos que representam as 

barreiras que o mesmo terá de ultrapassar de forma a conseguir implementar as suas 

estratégias. Desta forma, o projeto “A brincar, eu aprendo” tem como objetivos gerais: 

1. Alertar pais e professores para o facto de existir pouco tempo para as crianças 

brincarem;  

2. Sensibilizar crianças, pais e professores para a importância de aprender brincando, 

incorporando uma aprendizagem consciente e uma pedagogia ativa tendo por base o 

desenvolvimento pessoal e comunitário. 

O primeiro objetivo visa chamar à atenção para esta questão atual, que é o facto de as 

crianças passarem a maior parte do seu tempo na escola, quase sempre sentadas, 

sobrando realmente pouco tempo para fazer algo que se apresenta como um direito 

inegável, que é o brincar. Brincar é um direito, é uma mais valia para o 

desenvolvimento global da criança, é uma aprendizagem e uma oportunidade para criar 

laços, no entanto, as crianças brincam cada vez menos e as consequências notam-se 

quando falamos em obesidade infantil, em crianças hiperativas, individualistas, em falta 

de autoestima, em crianças que se isolam devido ao uso excessivo de novas tecnologias, 

entre outros.   

O segundo objetivo tem como missão demonstrar que é possível aprender através do 

brincar, encarrega-se de formar e preparar crianças para o futuro, criando contextos 

estimulantes que promovem o autoconhecimento e o desenvolvimento da criança em 

comunidade. 

De forma a concretizar os objetivos gerais, o projeto “A brincar, eu aprendo” apresenta 

um conjunto de objetivos específicos: 

1. Provocar a discussão e a procura de estratégias entre pais e professores acerca de 

temas comuns; 

2. Consciencializar para a importância do brincar e do tempo livre tendo por base o 

respeito pela proteção da infância da criança; 
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3. Promover a exploração, experimentação e aprendizagem através de atividades lúdico-

didáticas; 

4. Fortalecer as potencialidades e os limites de cada criança;  

5. Desenvolver uma imagem positiva de si próprio, atuando de forma cada vez mais 

independente; 

6. Estimular o convívio, o espírito de grupal, o bem-estar e a diversão; 

7. Fomentar a criatividade e a imaginação. 

4.2.4. Diagnóstico de Necessidades 

Este projeto surge a partir do privilégio que tive em observar como funciona o Centro 

de Atividades de Tempos Livres “abc”. Durante as duas semanas que estive presente na 

instituição verifiquei que este é um espaço que está destinado a cobrir as necessidades 

dos pais, permitindo que os filhos permaneçam em segurança depois do horário escolar. 

No entanto, a instituição debate-se com a pressão de assegurar o rendimento escolar e, 

consequentemente, formatar as crianças em função das ideias da escola. Com efeito, as 

crianças ficam com pouco tempo para brincar e para serem livres de forma criativa.  

Os contextos de educação não formal, como é o caso dos Centros de Atividades de 

Tempos Livres são invadidos pela lógica escolar, acabando por sobrecarregar as 

crianças com atividades organizadas, retirando-lhes dessa forma a possibilidade de 

participação plena e desrespeitando-as enquanto sujeitos de direitos. Tendo em conta 

Araújo (2006) na maioria das vezes, mesmo as atividades rotuladas como lúdicas não 

passam de atividades instrumentalizadas em função da escola, que visam o ‘sucesso’, 

atividades cujo conteúdo pode variar, mas cujo objetivo é a socialização, as ‘boas 

maneiras’ e o desempenho escolar. O aumento acrescido da educação formal por parte 

da comunidade acaba por resultar numa consequente pressão para que as crianças façam 

os trabalhos de casa no CATL. Dessa forma, Araújo (2009) acrescenta que, os CATL 

vivem o seu quotidiano entre a pressão para auxiliar a realização dos trabalhos de casa 

e, simultaneamente, realizar atividades cujo objetivo é contribuir para o sucesso escolar. 

Esta pressão coloca em causa o bem-estar e o desenvolvimento das crianças e 

desrespeita-as enquanto sujeitos de direitos, visto que se trabalha em prol das 

necessidades e projetos dos adultos. Com efeito, torna-se fundamental tratar a 
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problemática preconizada neste projeto, que se centra na falta de tempo para brincar na 

infância. Vários autores defendem que o brincar é parte integrante da infância e, que é 

fundamental para o seu desenvolvimento acrescentando que ao brincar a criança 

progride nas diferentes esferas do seu desenvolvimento. Segundo Dallabona & Mendes 

(2004), a infância é vista como a idade das brincadeiras, e que através delas as crianças 

demonstram e expressam os seus gostos, interesses e desejos sobre algo. Autores como 

Vygotsky (1984), Huizinga (1990) e Negrine (1994) (cit. Dallabona & Mendes, 2004) 

defendem a ideia de que o brincar é uma atividade que contribui positivamente para o 

desenvolvimento da criança. Este desenvolvimento pode ser linguístico, social, 

cognitivo, motor, físico, sensorial e afetivo. Mas para que aconteçam momentos de 

brincadeira livre, ou atividades que estimulem a criatividade das crianças, é preciso que 

haja tempo para tal e também vontade por parte da equipa educativa. Por esta razão 

Macedo (2003, cit. por Lira e Rubio, 2014), considera importante que as instituições de 

ensino promovam atividades que explorem a criatividade das crianças e também o seu 

pensamento. Na ótica de Ciccone (2013) os momentos de brincadeira livre devem ser 

proporcionados pela equipa educativa, nomeadamente pelos educadores e auxiliares de 

ação educativa, de forma a que as crianças possam expressar as suas ideias, valores e 

representem o que são e o que acreditam.  

4.2.5. Público-Alvo 

Estando a realizar o estágio curricular no NDS, tive oportunidade de conhecer as 52 

Crianças dos 6 aos 10 anos, que frequentam o CATL - “abc”. Através da observação 

direta, fui percebendo quais as crianças que eram mais irrequietas, quais as mais 

sossegadas, as mais faladoras, as mais tímidas, entre outras caraterísticas. Nas conversas 

informais que fui tendo com a educadora e com as auxiliares, fui alertada para o facto 

de haver crianças com personalidades bastante diferentes. Entre elas, havia crianças que 

necessitavam de mais atenção, e que teriam mais dificuldades em realizar atividades 

sozinhas e, crianças consideradas mais “sabidas”, no sentido em que acabavam por me 

fazer vários pedidos, porque sendo eu o elemento mais novo da equipa, à partida seria 

mais fácil de “manipular”. Fui ainda prevenida para não lhes dar excesso de confiança, 

pois algumas crianças iriam abusar, chegando a um ponto em que eu não as iria 

conseguir controlar.  



64 
 

Através destas conversas informais e da observação direta, tive a oportunidade de 

conhecer melhor o meu público-alvo, e dessa forma pude perceber quais as 

necessidades, gostos, interesses e expetativas do grupo.  

4.2.6. Operacionalização 

O projeto “A brincar, eu aprendo” foi pensado para realizar durante o ano letivo 2020-

2021. Os espaços de ação serão a sala do Centro de Atividades de Tempos Livres “abc”, 

a área exterior da instituição, e o Parque Pólis. A ideia é aproveitar o tempo que as 

crianças ocupam a fazer jogos didáticos, ver filmes, brincar na casinha das bonecas, 

entre outras, para colocar em prática o projeto. Este espaço de tempo será à hora de 

almoço das 12h às 13h com o primeiro grupo, e das 13h às 14h com o segundo grupo 

(visto que são realizados dois grupos para ir almoçar). O outro momento será a partir 

das 17h, altura em que as crianças terminam os trabalhos de casa, até que os pais as vão 

buscar à instituição. 

De forma a poder abordar vários temas, optei por criar meses e semanas temáticas 

[Tabela 1 e 2]. Tendo em conta o tema relativo a essa semana ou mês, serão 

dinamizadas várias atividades e também saídas da instituição.  

 

Tabela 1 – Cronograma das atividades de setembro a janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Própria 

 

 



65 
 

Tabela 2 – Cronograma das atividades de fevereiro a junho 

 

 

Os temas são compostos por uma ou mais atividades, dependendo da complexidade e 

duração das mesmas, a especificação e descrição de cada atividade, apresenta-se de 

forma mais detalhada em apêndice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 
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4.2.6.1. Planificação de Atividades do Projeto “A brincar, eu aprendo” 

Setembro 

• “Semana da Fotografia” (2 semanas) 

Atividade: “Diário Fotográfico” 

Recursos Humanos: Animadora Sociocultural e Crianças. 

Recursos Materiais: Máquina fotográfica; Impressora; Cartolinas coloridas, Folha 

brancas e coloridas A4; Tesouras; Colas; Adereços para decoração; Canetas de feltro; 

Lápis de cor. 

Recursos Financeiros: aprox. 4,48€. 

Objetivos:  

• Promover o convívio, o espírito de grupo, o bem-estar e a diversão; 

• Estimular a criatividade e a imaginação;  

• Aumentar os períodos de diversão e promover a socialização; 

• Permitir a expressão através da fotografia; 

• Promover a troca de experiências. 

Descrição: 

No início da semana será lançado um desafio semanal, onde diariamente cada criança 

irá fotografar algo do seu interesse, mas tendo em conta o desafio semanal (ex: segunda-

feira: autorretrato; terça-feira: um objeto; quarta-feira: um livro; quinta-feira: a tua cor 

preferida; sexta-feira: o/a meu/minha melhor amigo/a; sábado: o meu animal de 

estimação; domingo: a minha família; segunda-feira: uma flor; terça-feira: o meu 

cantinho preferido do CATL; quarta-feira: a minha melhor careta).  

Na quinta-feira e sexta-feira serão colocadas todas as fotografias no diário fotográfico 

de cada criança.  
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Outubro 

• “Mês das Tradições” 

Atividade: “Karaoke De Fado” 

Recursos Humanos: Animadora Sociocultural, Crianças e Grupo de Cantares de S. 

Miguel “A Mensagem”. 

Recursos Materiais: Computador; Instrumentais de fado; Retroprojetor; Sistema de som; 

Lista de músicas. 

Recursos Financeiros: sem qualquer custo. 

Objetivos: 

• Promover o convívio, o espírito de grupo, o bem-estar e a diversão; 

• Incentivar à criatividade e à imaginação;  

• Aumentar os períodos de diversão e promover a socialização; 

• Permitir o melhoramento da capacidade de concentração; 

• Exercitar a desinibição; 

• Promover o convívio intergeracional; 

• Aumentar a autoestima das crianças e difundir uma imagem positiva das 

mesmas; 

• Contribuir para o enriquecimento cultural das crianças. 

Descrição: 

No início da atividade serão formadas duplas ou trios, entre as crianças e os elementos 

do Grupo de Cantares de S. Miguel “A Mensagem”. Haverá uma lista com todas as 

músicas disponíveis para cantar, que irá passar por todos os participantes. Cada 

dupla/trio terá de escolher a múcica que irá cantar.  
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Atividade: “Pintura Em Azulejo” 

Recursos: Humanos: Animadora Sociocultural e Crianças. 

Recursos Materiais: Azulejo; Tintas acrílicas, Exemplos de desenhos; Pincéis; Água; 

Marcador preto.  

Recursos Financeiros: aprox. 7,36€. 

Objetivos: 

• Promover o convívio, o espírito de grupal, o bem-estar e a diversão; 

• Incentivar à criatividade e à imaginação;  

• Aumentar os períodos de diversão e promover a socialização; 

• Permitir a expressão através de trabalhos manuais;  

• Reforçar as identidades culturais; 

• Contribuir para o enriquecimento cultural das crianças. 

Descrição: 

A animadora irá entregar a cada participante um azulejo. Cada criança pode fazer um 

desenho livre ou pegar num dos desenhos exemplares disponíveis, e desenhar. A pintura 

do azulejo será feita com as tintas acrílicas, e ao gosto de cada um. No final, quando 

todas as crianças tiverem o seu azulejo pronto, será montado um moral na entrada da 

instituição com todos os azulejos expostos.  
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Novembro 

• “Semana da Matemática” (2 semanas) 

Atividade: “Matemática Recreativa”  

Recursos Humanos: Animadora Sociocultural, Crianças e utentes do Serviço de Apoio 

Domiciliário do NDS. 

Recursos Materiais: Mesas de grupo; Cadeiras; Jogos matemáticos; Sistema de som; 

Música ambiente.  

Recursos Financeiros: sem qualquer custo. 

Objetivos: 

• Promover o convívio, o espírito de grupal, o bem-estar e a diversão; 

• Incentivar à criatividade e à imaginação;  

• Aumentar os períodos de diversão e promover a socialização; 

• Desenvolver a agilidade mental das crianças;  

• Promover o convívio intergeracional; 

• Diminuir o isolamento social; 

• Fortalecer a capacidade de concentração; 

• Reforçar a componente lúdica; 

• Incentivar o interesse pela prática do cálculo mental. 

Descrição: 

Nas duas semanas dedicadas à matemática, serão realizados vários jogos matemáticos 

que levam a criança a raciocinar, mas também a divertir-se. 

Para a realização desta atividade e de forma a retirar os utentes do Apoio Domiciliário 

do NDS de casa, estes irão deslocar-se à instituição de maneira a formar equipas entre 

as crianças e utentes.  

A proposta de jogos a realizar serão (jogo do ouri, jogo do stop matemático, jogo do 

dominó, torres de hanói, jogo do semáforo, poliminós e tangram). 
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• “Semana da Pintura” (2 semanas) 

Atividade: “Pintar De Várias Formas”  

Recursos Humanos: Animadora Sociocultural e Crianças. 

Recursos Materiais: Plástico de bolhas; Folhas brancas tamanho A3; Vela branca; 

Guaches; Pincéis; Vaporizador. 

Recursos Financeiros: aprox. 5,38€. 

Objetivos: 

• Promover o convívio, o espírito de grupal, o bem-estar e a diversão; 

• Incentivar à criatividade e à imaginação;  

• Aumentar os períodos de diversão e promover a socialização; 

• Desenvolver a motricidade fina; 

• Explorar novas técnicas;  

• Desenvolver o sentido estético; 

• Estimular a descoberta e o desenvolvimento de habilidades artísticas. 

Descrição: 

Nesta atividade as crianças vão experienciar vários tipos de pintura. Numa primeira fase 

irão pintar através da carimbagem, utilizando o plástico de bolhas nos pés. A segunda 

fase consiste em desenhar na folha branca, utilizando uma vela branca. A seguir pintam 

com os guaches e assim vai surgir o desenho que tinham feito com a vela branca e que 

até então, não conseguiam ver. Uma outra técnica de pintura, será com um vaporizador 

onde será colocada água com algumas gostas de guaches. As crianças irão pintar na 

folha branca de tamanho A3 através da vaporização. 
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Dezembro 

• “Mês da Culinária” 

Atividade: “Natal Mais Doce” 

Recursos Humanos: Animadora Sociocultural, Crianças e Familiares das Crianças. 

Recursos Materiais: Sala espaçosa ou Cozinha; Utensílios de cozinha; Ingredientes; 

Cadeiras; Mesas. 

Recursos Financeiros: aprox. 19,70€. 

Objetivos: 

• Promover o convívio, o espírito de grupo, o bem-estar e a diversão; 

• Incentivar à criatividade e à imaginação;  

• Aumentar os períodos de diversão e promover a socialização; 

• Incentivar o trabalho em grupo e a cooperação; 

• Promover o gosto pela culinária;  

• Promover o convívio intergeracional, e a partilha de conhecimentos; 

• Desenvolver as noções de peso, quantidade e volume. 

Descrição: 

No mês da culinária e, tendo em conta a época do ano, surge a ideia de fazer alguns 

doces natalícios. Sendo que nesta altura o grupo alvo tem as férias escolares, surge mais 

tempo para a realização de atividades mais demoradas. A realização desta atividade terá 

a participação especial de um familiar (avó, avô, pai, mãe…), de forma a que esta possa 

ajudar na confeção dos doces. O primeiro doce a ser confecionado serão as tradicionais 

filhós. De seguida serão feitos bolos-reis e também os sonhos. 
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Janeiro  

• “Semana dos Trabalhos Manuais” (2 semanas) 

Atividade: “Pote Da Calma” 

Recursos Humanos: Animadora Sociocultural e Crianças. 

Recursos Materiais: 1 frasco de vidro c/ tampa de metal; Cola mousse; Água; 

Purpurinas; Corante; Adereços para decoração. 

Recursos Financeiros: aprox. 4,50€. 

Objetivos: 

• Promover o convívio, o espírito de grupo, o bem-estar e a diversão; 

• Estimular a criatividade e a imaginação;  

• Aumentar os períodos de diversão e promover a socialização; 

• Estimular a motricidade fina; 

• Explorar novas técnicas e materiais; 

• Desenvolver o sentido estético. 

Descrição: 

Colocar água até metade do frasco e terminar de encher a outra metade, com a cola 

mousse. De seguida adicionar duas a três gotas de corante colorido, adicionar algumas 

purpurinas com cores que contrastem com o corante. Fechar o frasco e decorá-lo com os 

adereços disponíveis.  
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Atividade: “Bordados No Cartão” 

Recursos Humanos: Animadora Sociocultural e Crianças. 

Recursos Materiais: Cartão; Linhas (várias cores); Pau de espetada; Lápis de carvão; 

Borracha; Tesoura; X-ato; Fita cola. 

Recursos Financeiros: aprox. 4,37€. 

Objetivos: 

• Promover o convívio, o espírito de grupo, o bem-estar e a diversão; 

• Estimular a criatividade e a imaginação;  

• Aumentar os períodos de diversão e promover a socialização; 

• Estimular a motricidade fina; 

• Explorar novas técnicas e materiais; 

• Desenvolver o sentido estético; 

• Desenvolver a destreza manual. 

Descrição:  

Começar por cortar um cartão com as medidas 30x20cm. A seguir fazer um desenho 

simples (com poucos pormenores). Utilizando um pau de espetada, fazer furos por cima 

da linha do desenho com uma distância de cerca de 1cm. Parte-se o pau de espetada ao 

meio, e constrói-se uma agulha (a parte do bico funciona como agulha e a outra parte 

com a ajuda do x-ato faz-se um corte de forma a poder colocar a linha). O próximo é 

passar por todos os furos de baixo (trás) para cima (frente) e passando pelo furo 

seguinte, de cima para baixo, a outra ponta da linha, fica colada com fita cola na parte 

de trás do cartão.  

De forma a poder dar mais cor ao trabalho, utilizam-se linhas com cores vivas de forma 

a sobressaírem no cartão.  
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Atividade: “Modelar À Nossa Maneira” 

Recursos Humanos: Animadora Sociocultural e Crianças. 

Recursos Materiais: Pasta de modelar; Película aderente; Jornal; Fio; Molde circular 

(ex. taça); Teques; Rolo da massa; Água; Renda; Recipientes; Guache; Pincéis. 

Recursos Financeiros: aprox. 42,78€. 

Objetivos: 

• Promover o convívio, o espírito de grupo, o bem-estar e a diversão; 

• Estimular a criatividade e a imaginação;  

• Aumentar os períodos de diversão e promover a socialização; 

• Estimular a motricidade fina; 

• Explorar novas técnicas e materiais; 

• Desenvolver o sentido estético. 

Descrição: 

Começar por amassar a pasta durante algum tempo. De seguida fazer uma bola (todo 

este processo faz com que a pasta se torne mais maleável e macia).  

Deitar algumas gotas de água na mesa e molhar também o rolo da massa.  

Posteriormente passar o rolo na pasta, para a espalhar (atenção para não ficar muito 

fina). 

 De seguida utilizar o molde circular para fazer o contorno da pasta, cortar com o x-ato 

retirando o excesso de pasta. Em seguida coloca-se a renda por cima do círculo de pasta 

e passa-se com o rolo da massa, de forma a que a textura da renda fique marcada na 

pasta. 

Faz-se uma bola de jornal (do tamanho da palma da mão), depois retira-se a pasta da 

mesa com a ajuda de um fio. Coloca-se a pasta por cima da bola de jornal, com a parte 

da renda para baixo, faz-se alguma pressão para a pasta ir para baixo, de maneira a que 

esta ganhe uma forma concava.  

Quando a peça estiver seca, pinta-se utilizando os guaches. 
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• “Semana do Rancho” (2 semanas) 

Atividade: “Conhecer O Nosso Rancho” 

Recursos Humanos: Animadora Sociocultural, Crianças, Membro do Centro Cultural da 

Guarda e Associado do Rancho Folclórico da Guarda. 

Recursos Materiais: Meio de transporte; Trajes do rancho; Computador; Retroprojetor. 

Recursos Financeiros: sem qualquer custo. 

Objetivos: 

• Promover o convívio, o espírito de grupo, o bem-estar e a diversão; 

• Incentivar à criatividade e à imaginação;  

• Aumentar os períodos de diversão e promover a socialização; 

• Reforçar as identidades culturais e o convívio intergeracional; 

• Contribuir para o enriquecimento cultural das crianças; 

• Comunicar através do movimento, emoções e estados afetivos; 

• Conhecer e valorizar as possibilidades expressivas do próprio corpo. 

Descrição: 

As duas semanas temáticas do Rancho terão como finalidades dar a conhecer ao grupo-

alvo os trajes, as músicas e coreografias do rancho. Primeiramente será convidado um 

membro do Centro Cultural da Guarda para fazer uma introdução ao tema, onde irá 

explicar e mostrar os vários trajes usados em Portugal, tendo em conta a região. De 

seguida será convidado um associado do Rancho Folclórico da Guarda que irá dar a 

conhecer algumas das músicas do rancho e posteriormente uma coreografia tradicional 

do Rancho Folclórico da Guarda. 
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Fevereiro 

• “Semana dos Jogos Tradicionais” (2 semanas) 

Atividade: “Brincar Como Antigamente” 

Recursos Humanos: Animadora Sociocultural, Crianças e Grupo de Cantares de S. 

Miguel “A Mensagem”; 

Recursos Materiais: Sacas; Colheres de sopa; Bolas de ping-pong; Discos de metal; 

Pinos; Cadeiras; Lenços de tecido; Peões; Bola; Giz; Elástico. 

Recursos Financeiros: sem qualquer custo.  

Objetivos: 

• Promover o convívio, o espírito de grupo, o bem-estar e a diversão; 

• Incentivar à criatividade e à imaginação;  

• Aumentar os períodos de diversão e promover a socialização; 

• Reforçar as identidades culturais e o convívio intergeracional; 

• Contribuir para o enriquecimento cultural das crianças;  

• Ativar a coordenação motora; 

• Respeitar as características corporais dos outros; 

• Adequar o próprio comportamento às exigências das sequências tempo-reais dos 

outros; 

Descrição: 

Nesta semana será convidado à instituição o Grupo de Cantares de S. Miguel “A 

Mensagem”, de forma a poder participar nas atividades e a formar equipa com as 

crianças. Serão realizados vários jogos, como o jogo das sacas, o jogo da colher, o jogo 

da malha, o jogo das cadeiras, o jogo do lenço, o jogo da cabra cega, o jogo de peão, o 

jogo do mata, o jogo da macaca e o jogo do elástico. Desta forma as crianças irão ficar a 

conhecer os jogos que os seus pais, e avós jogavam, colmatando assim o facto que as 

crianças de hoje em dia viverem muito ligadas às novas tecnologias.  
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• “Semana da Leitura” (2 semanas) 

Atividade: “Leitura Partilhada” 

Recursos Humanos: Animadora Sociocultural, Crianças e um Familiar das Crianças. 

Recursos Materiais: Livros de histórias infantis; Almofadas. 

Recursos Financeiros: sem qualquer custo. 

Objetivos: 

• Promover o convívio, o espírito de grupo, o bem-estar e a diversão; 

• Incentivar à criatividade e à imaginação;  

• Aumentar os períodos de diversão e promover a socialização; 

• Promover o interesse pela leitura e a partilha intergeracional; 

• Adquirir novos conhecimentos;  

• Estimular a capacidade cognitiva; 

• Promover a troca de experiências;  

• Incentivar ao convívio intergeracional. 

Descrição: 

A atividade da leitura partilhada consiste em convidar alguém que não pertença à 

instituição (pai, mãe, avó, avô, etc…) todos os dias, a uma hora a combinar. Nessa hora 

será lida uma história, uma lenda, uma fábula, entre outros, que tenha sempre uma lição 

de vida. A ideia desta atividade é promover o interesse pela leitura e a partilha 

intergeracional. No final de cada leitura será estabelecida uma conversa entre o contador 

da história e as crianças.  
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Março  

• “Mês do Património”  

Atividade: “Conhecer O Que É Nosso” 

Recursos Humanos: Animadora Sociocultural, Crianças e Motorista. 

Recursos Materiais: Máquina fotográfica; Meio de Transporte; Alimentação (bebida, 

sandes, snakes, fruta, entre outros). 

Recursos Financeiros: aprox. 15/20€. 

Objetivos: 

• Promover o convívio, o espírito de grupo, o bem-estar e a diversão; 

• Aumentar os períodos de diversão e promover a socialização; 

• Reforçar as identidades culturais; 

• Contribuir para o enriquecimento cultural das crianças; 

• Incentivar ao interesse pelo património. 

Descrição: 

Inicialmente será feita uma introdução ao património, de modo a enquadrar o tema. De 

seguida cada criança irá procurar em casa (com a ajuda dos pais) fotografias que tenha 

tirado num local histórico ou de interesse patrimonial. Será feita uma partilha dessas 

fotos com os restantes colegas, onde haverá uma partilha de experiências e de histórias. 

Será realizado um roteiro turístico pela cidade da Guarda, tendo em conta os locais 

históricos, as estátuas e, as igrejas que as crianças tiverem mais interesse em visitar.  

Serão assinalados dois sábados para realizar uma visita à aldeia de Sortelha e outro para 

visitar Almeida.  

Nos lugares visitados serão tiradas algumas fotografias, que serão afixadas no placar 

principal da instituição. 

 

 



79 
 

Abril 

• “Semana do Cinema e do Teatro” (2 semanas) 

Atividade: “Conhecer A 5ª E A 7ª arte”  

Recursos Humanos: Animadora Sociocultural, Crianças e Motorista. 

Recursos Materiais: Meio de transporte. 

Recursos Financeiros: sem qualquer custo. 

Objetivos: 

• Promover o convívio, o espírito de grupo, o bem-estar e a diversão; 

• Estimular a criatividade e a imaginação;  

• Aumentar os períodos de diversão e promover a socialização; 

• Promover a troca de experiências; 

• Contribuir para o enriquecimento cultural das crianças; 

• Ativar o interesse pelo teatro e pelo cinema. 

Descrição:  

Na semana do cinema e do teatro serão realizadas duas visitas, uma ao cinema e outra 

ao Teatro Municipal da Guarda. Tendo em conta a programação de filmes do cinema 

nessa semana, será escolhido um filme adequado às idades, e as crianças deslocar-se-ão 

ao cinema para visionarem o filme.  

Será realizada uma visita ao Teatro Municipal da Guarda, onde as crianças poderão 

estar em cima do palco, ver os camarins, ver os auditórios, entre outros espaços. Na 

possibilidade de haver um teatro que se adequa às idades nessa mesma semana, as 

crianças irão assistir ao mesmo.   
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• “Semana dos Famosos e das Celebridades” (2 semanas) 

Atividade: “Ser Famoso Por Um Dia” 

Recursos Humanos: Animadora Sociocultural; Crianças; 

Recursos Materiais: Adereços; Computador. 

Recursos Financeiros: sem qualquer custo. 

Objetivos: 

• Promover o convívio, o espírito de grupo, o bem-estar e a diversão; 

• Incentivar à criatividade e à imaginação;  

• Aumentar os períodos de diversão e promover a socialização; 

• Estimular a capacidade de improviso; 

• Desenvolver o esquema corporal e a capacidade de expressão corporal; 

• Fomentar a capacidade de raciocínio rápido; 

• Promover a desinibição das crianças. 

Descrição: 

Na semana dos famosos e das celebridades, cada criança irá escolher o seu famoso ou 

celebridade preferido (não pode haver repetidos). Tendo em conta a celebridade que 

cada criança escolheu, terá de haver uma pesquisa sobre essa mesma celebridade. Cada 

criança terá de conseguir responder a perguntas como: O que veste? Quais os seus 

tiques? Forma de falar? Animal de estimação? Forma de andar? Com quem se relaciona 

habitualmente? Profissão? O que gosta mais de fazer nos tempos livres?. Entre outras 

questões. Só respondendo às perguntas anteriores, é que cada criança irá conhecer 

minimamente a sua celebridade, e dessa forma poder representá-la.  

Feito o trabalho de pesquisa, casa criança terá de interiorizar a celebridade que 

escolheu, e agir tal como ela. Os restantes elementos do grupo terão de adivinhar qual a 

personagem que cada um representa.  

Obs: Tento em conta o tempo utilizado, esta atividade pode ser repetida, mudando as 

escolhas de cada criança.  
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Maio 

• “Mês das Profissões”  

Atividade: “As Profissões Que Eu Conheço” 

Recursos Humanos: Animadora Sociocultural e Crianças. 

Recursos Materiais: Computador; Retroprojetor. 

Recursos Financeiros: sem qualquer custo. 

Objetivos: 

• Promover o convívio, o espírito de grupo, o bem-estar e a diversão; 

• Incentivar à criatividade e à imaginação;  

• Aumentar os períodos de diversão e promover a socialização; 

• Reforçar o convívio intergeracional;  

• Desenvolver o esquema corporal e a capacidade de expressão corporal; 

• Promover a desinibição das crianças. 

Descrição: 

Tendo em conta que no dia 1 de maio celebra-se o dia do trabalhador, abordar-se-ão as 

profissões durante todo o mês de maio. O objetivo é dar a conhecer às crianças todas as 

profissões que existem através de vídeos, imagens e testemunhos de profissionais 

externos à instituição. Durante a semana cada criança irá escolher uma profissão 

(podendo haver mais do que uma criança a escolher a mesma profissão), e durante essa 

semana irão abordar-se as profissões escolhidas através de exercícios de expressão 

dramática. São eles: 

- Construção de personagens através das profissões; 

- Exercícios de mimica relativos às profissões; 

- Uma dramatização, com recurso à construção de personagens a partir das profissões. 
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Junho 

• “Semana do Piquenique” 

Atividade: “Vamos Almoçar Fora” 

Recursos Humanos: Animadora Sociocultural e Crianças. 

Recursos Materiais: Toalhas de mesa: Tapetes; Cestas; Copos; Guardanapos; Alimentos 

(Sandes, Fruta, Snaks); Bebidas (Sumo, Água). 

Recursos Financeiros: aprox. 6,38€. 

Objetivos: 

• Promover o convívio, o espírito de grupo, o bem-estar e a diversão; 

• Estimular a criatividade e a imaginação;  

• Aumentar os períodos de diversão e promover a socialização; 

• Incentivar o trabalho em grupo e a cooperação; 

• Promover o gosto pela culinária;  

• Ativar a capacidade de planeamento; 

• Desenvolver o interesse pela proteção da natureza. 

Descrição: 

Na semana de piquenique a ideia é fazer os lanches ao ar livre. Aproveitando o Parque 

Polis da Guarda e o bom tempo. As crianças terão que preparar toda a envolvência de 

um piquenique e de seguida realizar o mesmo. Seguindo a temática do piquenique, será 

também abordado o tema da natureza e de como a devemos respeitar através de 

conversas informais. 
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• “Semana Livre” 

Atividade: “Coisas Que Se Fazem No Verão” 

Recursos Humanos: Animadora Sociocultural e Crianças. 

Recursos Materiais: Rede de voleibol; Bola de voleibol; Balões de água; Água; Roupa 

desportiva; Alimentação; Colunas de Som; Computador; Balões e fitas decorativos. 

Recursos Financeiros: aprox. 24,48€. 

Objetivos: 

• Promover o convívio, o espírito de grupal, o bem-estar e a diversão; 

• Incentivar à criatividade e à imaginação;  

• Aumentar os períodos de diversão e promover a socialização. 

Descrição: 

Na semana livre estão planeadas algumas atividades mais destinadas à libertação de 

energia, que não seguem tanto uma vertente pedagógica.  

No espaço exterior será montada uma rede de voleibol, onde durante a tarde serão 

formadas equipas e será realizado um torneio de voleibol.  

Tendo em conta que as crianças adoram brincar com água, no espaço exterior será 

também feita uma guerra de balões de água, numa tarde em que o tempo assim o 

permita.  

No último dia (sexta-feira), no espaço exterior será feita uma festa com sardinhada 

incluída, em que o tema são os Santos Populares, esta festa irá iniciar-se por volta das 

18h de forma a que os familiares possam estar presentes.  

4.2.7. Recursos Necessários e Parcerias  

Para a implementação e realização deste projeto serão necessários alguns recursos 

materiais e financeiros. De forma a obter os melhores resultados iria necessitar de uma 

equipa a trabalhar comigo, e também de estabelecer algumas parcerias.  
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Recursos Necessários: 

• Humanos: estagiária da Licenciatura em Animação Sociocultural, crianças dos 6 

aos 10 anos, educadora, auxiliar, motorista. 

• Materiais: material para expressão plástica, adereços para teatro, livros de 

histórias e fábulas, computador, projetores, colunas, materiais desportivos, 

utensílios de cozinha, entre outros… 

• Financeiros: aproximadamente 150,00€. 

Parcerias: 

• Câmara Municipal da Guarda; Centro Comercial La Vie; Teatro Municipal da 

Guarda; Biblioteca Municipal da Guarda; Piscinas Municipais da Guarda. 

4.2.8. Avaliação 

Neste projeto as crianças assumem um importante papel na avaliação da intervenção, 

estas apresentam-se como um sujeito ativo neste processo de mudança, e ninguém 

melhor do que elas para avaliar os efeitos provocados.  

Todas as sextas-feiras, de cada semana, será disponibilizada às crianças uma folha 

branca, e estas terão de exprimir a sua opinião acerca das atividades realizadas nessa 

semana. Esta expressão de sentimentos é livre, podem escrever apenas uma frase, fazer 

um recorte e colagem, um desenho, escrever um texto, colar uma fotografia, entre 

outros. No final do ano letivo será elaborado um livro onde irão estar todos os 

testemunhos das crianças realizados ao longo de todo o ano. Através desses 

testemunhos terei um feedback semanal dos participantes acerca do trabalho que está a 

ser realizado na instituição.  

A avaliação também será feita através de um guião de observação [Apêndice IV] que 

terei em conta ao longo das atividades e de um questionário final adequado às idades 

[Apêndices V e VI]. 

De forma a completar a avaliação, terei ainda em conta as conversas informais com os 

participantes ao longo de todo o processo e registos fotográficos. 
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REFLEXÃO CRÍTICA FINAL  

O presente relatório deveria apresentar a descrição de três meses de estágio, e foi assim 

que começou. No entanto, devido à pandemia COVID-19, tudo sofreu alterações, e este 

relatório não foi exceção. Após duas semanas de estágio, no Núcleo Desportivo e Social 

da Guarda – “abc” Centro de Atividades e Tempos Livres, e devido à sua suspensão, 

tive de criar um projeto como alternativa ao estágio. 

Escolher o público com o qual queria desenvolver o meu estágio no final do curso, foi 

uma tarefa fácil para mim, no entanto a escolha da instituição já exigiu algum esforço da 

minha parte. Tendo em conta a minha experiência com alguns públicos, devido a cursos 

anteriores, eu sabia que queria desenvolver o estágio com crianças do 1º ciclo, contudo 

não queria que fosse numa escola, porque subentendi que este espaço físico poderia 

limitar-me na realização das atividades. Depois de alguma pesquisa, e conversas com 

alguns colegas, optei por um Centro de Atividades e Tempos Livres, neste caso o 

Núcleo Desportivo e Social da Guarda. Antes de dar como certa a minha escolha, decidi 

visitar a instituição, e falar com alguém que me pudesse explicar como funcionava um 

CATL. Após uma breve conversa com a Dra. Elizabete Pires, um dos membros 

principais da instituição, percebi que este seria um local interessante para aplicar os 

conhecimentos obtidos ao longo do curso, isto porque os Centros de Atividades e 

Tempos Livres são um espaço onde as crianças, através da ASC e do trabalho de um 

animador, podem usufruir de diversas experiências que irão contribuir para o seu 

crescimento pessoal desenvolvendo assim a sua personalidade. A infância é uma fase 

que precisa ser valorizada e respeitada pelos diversos intervenientes, principalmente no 

âmbito da educação não formal, dando voz às crianças na vivência das suas atividades 

de tempos livres. Ouvir a voz das crianças é entendê-las como sujeitos ativos, 

construtores e gestores de um processo participativo. E seria dessa forma, que eu, 

enquanto estagiária da licenciatura em Animação Sociocultural, iria sempre proceder 

em todas as atividades implementadas, dando espaço a que as crianças fossem sempre 

os principais sujeitos ativos das atividades. 

Na instituição, fui muito bem recebida, todos se disponibilizaram a ajudar-me no que eu 

necessitasse. No que diz respeito à minha adaptação tanto às crianças como às suas 

rotinas, também decorreu normalmente. As crianças adoraram a minha presença no 

espaço, e demonstraram bastante entusiamo, pois, todas elas queriam a minha atenção e 

companhia.  
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O estágio foi iniciado numa altura em que começaram a desenvolver a prenda do Dia do 

Pai, mas como as crianças acabam por passar pouco tempo no CATL, e o tempo que 

passam é canalizado para a realização dos trabalhos de casa, sobrava muito pouco 

tempo para a realização da prenda do Dia do Pai. Estando a educadora a beneficiar de 

qualquer momento livre para desenvolver a atividade proposta, eu não consegui 

implementar nenhuma atividade. A ideia era que quando a prenda do Dia do Pai 

estivesse pronta, eu poderia começar a implementar as atividades planeadas para o 

estágio. No entanto, tal não chegou a acontecer - a pandemia COVID-19 forçou-me a ir 

para casa com o estágio suspenso, e não foi possível voltar.  

O projeto escolhido, durante o decorrer do estágio, intitulado “A brincar, eu Aprendo”, 

tem o seu foco na expressão plástica, na expressão dramática, na animação desportiva, 

na animação patrimonial e na intergeracionalidade, sendo destinado a crianças do 1º 

ciclo, neste caso que frequentem o CATL. As áreas escolhidas para a realização das 

atividades são processos diretos para conduzir à estimulação de 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 criança. 

Ao longo dos anos de formação na área de ASC, tive oportunidade de trabalhar com 

vários públicos, desde crianças, indivíduos com necessidades educativas especiais, e 

idosos. Então, o meu foco principal, e o público para o qual penso que tenho mais 

vocação, são as crianças. Após ter percebido os objetivos da UC de PPAS, o meu 

primeiro pensamento relativo ao público-alvo foi o infantil. Depois, surgiu a ideia de 

trabalhar as áreas das expressões, nomeadamente dramática e plástica, que são áreas que 

me cativam, e dar também especial atenção ao convívio intergeracional, por considerar 

fundamental para o desenvolvimento integral da criança a interação entre elementos de 

diferentes gerações. Para a UC de Estágio, usufruí do projeto já criado em PPAS e 

segundo as indicações da minha orientadora de estágio dei-lhe uma maior abrangência e 

um maior grau de profundidade. 

A realização deste projeto deu-me imensa satisfação, pois abordei um tema que é da 

minha área de interesse. Para poder defendê-lo da melhor forma li e pesquisei muito 

sobre o assunto com base em autores de referência na área. No entanto, ao longo do 

processo foram surgindo algumas barreiras. Sendo a falta de tempo um dos meus 

principais obstáculos na instituição, as atividades planeadas não poderiam ser muito 
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complexas, tive de planear atividades que fossem de fácil e rápida aplicação, mas que 

tivesse resultados visíveis a curto prazo, o facto do tema que trabalhei estar ainda pouco 

debatido em Portugal, obrigou-me a fazer um esforço extra na procura de informação 

fidedigna de forma a poder sustentar o meu trabalho. Estas foram razões que por vezes 

me tiraram entusiasmo, mas, ao forcar-me naquilo que eu queria inicialmente, tentei 

sempre contornar esses obstáculos, de forma a não me distanciar da ideia inicial. 

Compreender a conceção de um projeto e, todas as etapas na sua elaboração foram 

competências essenciais e preciosas, pois embora este esteja só no papel, considero que 

é um projeto que facilmente se pode colocar em prática.   

No que se refere ao estágio curricular, considero que este iria ajudar-me a alargar os 

meus horizontes, assim como testar as minhas limitações e dificuldades permitindo-me 

implementar todos os conhecimentos e saberes, que me foram transmitidos ao longo do 

curso. Não obstante, todo o processo de elaboração do presente relatório, que teve uma 

duração de dez meses, entre estágio, pandemia e projeto, não deixou de ser um percurso 

de evolução profissional e pessoal.  

Quando em janeiro me despedi dos meus colegas, amigos e professores, rumo ao 

estágio, estava longe de imaginar, que não iria poder despedir-me deles conforme seria 

normal. Durante os três anos que vivi na cidade da Guarda, esta não conseguiu 

conquistar-me. Quando cheguei no primeiro ano não gostei da cidade, vim embora e 

continuo a não gostar. Contudo, gostei das pessoas que conheci, e das conquistas que 

alcancei nesta cidade. Considero que os últimos três anos foram uma grande etapa da 

minha vida, tanto a nível pessoal como profissional. Hoje considero-me uma pessoa 

mais segura de mim e das minhas convicções. 
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Apêndice I 

Reflexão Semanal/ Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Reflexão Critica Semanal 

1ª Semana 2.03.2020 – 6.03.2020 (40 horas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo esta a minha primeira semana de estágio, foram-me apresentados os 

colaboradores, o espaço e as crianças, foram-me também disponibilizados os 

documentos com informações úteis sobre a instituição e onde se abordam todos os 

projetos onde estão envolvidos. Fui muito bem recebida na instituição, e todos os 

colaboradores se disponibilizaram para me ajudar caso eu necessitasse, as crianças 

também me receberam muito bem, é sempre bom quando têm alguém novo na sala. 

Sendo que entrei na época em que se começa a pensar na prenda do Dia do Pai, 

disponibilizei-me logo para começar a ajudar na realização da mesma, gostei bastante 

da sugestão que a educadora propôs. 

Durante a semana onde senti mais dificuldades foi no acompanhamento dos trabalhos 

de casa, principalmente nos exercícios de matemática do 4º ano. Estas são matérias das 

quais já não me lembrava, algumas vezes tive de recorrer à internet para me relembrar 

de como se resolvia o problema. Mas com a rotina irei com certeza reavivar as 

memórias do que aprendi anteriormente.  

Nesta primeira semana percebi que não vou estar tanto tempo quanto desejaria com as 

crianças, dessa forma vou ter de pensar em atividades de curta duração de forma a poder 

realizá-las no tempo que têm livre à hora de almoço e depois dos trabalhos de casa. 

Assim sendo tenho de aproveitar cada momento livre e tirar o maior aproveitamento 

dele.  



 
 

2ª Semana 9.03.2020 – 13.03.2020 (40 horas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta semana foi monótona no geral, visto que continuámos com os trabalhos de 

realização da penda do Dia do Pai.  

No acompanhamento das crianças na pintura da almofada tive alguma dificuldade em 

conseguir estar atenta aos 3 ou 4 elementos (no máximo) que tinha a realizar a 

atividade, como estávamos a trabalhar com tintas próprias para tecido tinha que estar 

sempre muito atenta para que estes não pintassem fora do contorno e também que, por 

algum descuido, pintassem a própria roupa. Nesta atividade decidi começar a pintar com 

as crianças mais velhas e mais autónomas, de forma a ambientar-me e conseguir ganhar 

o ritmo para trabalhar com o público-alvo. Um ponto positivo desta atividade é que 

estive sempre sozinha a dinamizar esta atividade, a educadora deu-me autonomia de 

forma a adquirir experiência e ganhar confiança e cumplicidade com as crianças. 

Nesta semana uma das auxiliares não estava presente, e solicitaram que me deslocasse à 

escola para levar as crianças de volta ao ATL, não esperava que pedissem para ir 

sozinha, mas foi um indício de que confiaram em mim para ter essa responsabilidade, 

mostra que eu também transmiti confiança, fiquei bastante satisfeita com o sucedido.  

Durante esta semana destaco como ponto positivo o facto de ter dinamizado a atividade 

da pintura da almofada do Dia do Pai sozinha. Como ponto negativo não posso deixar 

de mencionar o facto de ter de suspender o estágio devido à situação que Portugal vive 

neste momento, e dessa forma não termos tido tempo para terminar a prenda do Dia do 

Pai. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Apêndice II 

Registo de Presenças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice III 

Atividades planeadas e não implementadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina Da Criatividade 

Atividade Objetivos Recursos Materiais  Descrição da Atividade  

Carimbagem 

Com As Mãos 

- Estimular a imaginação, a 

criatividade, e a destreza manual; 

- Desenvolver a capacidade de 

atenção e concentração na tarefa; 

- Promover a autonomia; 

- Estimular a motricidade fina. 

 

- Folhas;  

- Pinceis;  

- Tintas;  

- Canetas. 

Distribuir por cada mesa uma dupla, as crianças pintam a mão 

com a cor que desejarem e de seguida carimbam na folha. 

Quando a tinta secar, as crianças podem desenhar na mão 

carimbada o que quiserem, dando-lhe então um aspeto 

figurativo. 

 



 

 
 

 

Oficina Da Criatividade 

Atividade Objetivos Recursos Materiais  Descrição da Atividade  

Os Nossos 

Puffs 

- Promover a criação de 

novos objetos utilizando 

materiais e objetos 

recuperados; 

- Consciencializar para a 

sustentabilidade; 

- Desenvolver o senso 

estético; 

- Estimular a descoberta 

e o desenvolvimento de 

habilidades artísticas; 

- Promover a interação e 

o trabalho em grupo. 

- 2 Pneus;  

- 4 Pedaços de 

madeira 

(40cmx40cm);  

- Serra de madeira;  

- Lápis de carvão;  

- Arame (+/- 30cm);  

- Lixa;  

- Broca; 

- Parafusadora; 

- Parafusos;  

- Tecidos coloridos; 

- Esponja;  

- Cola quente. 

Para a realização desta atividade o grupo será dividido, e ficará construído 

1 puff por cada grupo, neste caso 2 puffs no total. A primeira tarefa a fazer 

é colocar um dos pedaços de madeira por cima do pneu, com a ajuda do 

lápis e do arame será feito um compasso improvisado, e dessa forma 

poderemos fazer no pedaço de madeira um círculo que terá a mesma 

medida que o furo central do pneu. De seguida com a serra de madeira 

iremos cortar em cima do risco feito, e conseguiremos então o círculo de 

madeira.  Como iremos precisar de dois círculos de madeira, com o 

primeiro, iremos contornar no outro pedaço de madeira, e repetir o 

processo de cortar. O próximo passo será colocar um dos círculos em cima 

do pneu, e com a broca serão feitos 6 furos, que de seguida servirão para 

aparafusar o círculo de madeira ao pneu. Do lado oposto será feito o 

mesmo processo. Depois de estarem ambos os pedaços de madeira 

aparafusados no pneu, num dos lados iremos colar a esponja, e este será o 

lado onde nos sentaremos.  Estando a parte mais complicada feita, é hora 

de decorar o puf, e para isso iremos utilizar a cola quente de forma a colar 

o tecido à volta do pneu. Com o outro grupo, o processo será o mesmo.  

* Esta atividade requer a colaboração de 3 auxiliares. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Oficina Da Criatividade 

Atividade Objetivos Recursos Materiais  Descrição da Atividade  

Dar Vida Aos 

Rolos De 

Papel 

- Promover a criação de novos 

objetos utilizando materiais 

recuperados; 

- Consciencializar para a 

sustentabilidade; 

-Promover a criatividade e 

imaginação; 

- Estimular o senso estético;  

- Desenvolver a motricidade fina. 

 

- Rolos de papel 

higiénico;  

- Lápis;  

- Folhas de papel;  

-Tintas;  

- Pincéis;  

- Cola;  

- Tecidos;  

- Paus de gelado;  

- Rolhas de cortiça;  

- Botões;  

- Novelos de lã. 

1ª Fase: 

Em cada mesa ficarão 3 a 4 crianças. Será disponibilizado 1 

rolo de papel a cada criança. De seguida cada criança irá 

construir algo figurativo.  

2ª Fase: 

Tendo em conta o que cada criança construiu, nesta fase os 

grupos em que estavam distribuídos pelas mesas terão de 

apresentar uma pequena peça de teatro com cerca de 5 

minutos com base no improviso. 



 

 
 

Oficina Da Criatividade 

Atividade Objetivos Recursos Materiais  Descrição da Atividade  

Flor Dia Da 

Mãe 

- Celebrar o dia da mãe; 

- Produzir trabalhos utilizando 

materiais ou objetos recuperados; 

- Desenvolver a imaginação, a 

criatividade e a destreza manual; 

- Explorar vários sentimentos; 

- Promover a troca de interpretações 

e significado dos sentimentos para 

cada criança. 

 

- Paus de espetada; 

- Rolhas de plástico; 

- Argolas das rolhas 

plástico;  

- Cola quente;  

- Canetas velhas; 

- Cartolina;  

- Tesoura;  

- Marcador Preto. 

As crianças ficarão distribuídas entre 4 a 5 elementos por mesa, e será 

distribuído por cada criança 1 pau de espetada, no centro da mesa 

serão disponibilizadas rolhas de plástico e argolas das rolhas de 

plástico, em cada mesa estará também 1 pistola de cola de quente. 

Cada criança fará na lateral da sua rolha um furo com a ajuda da 

caneta velha, esse furo irá servir para colocar o pau de espetada, e este 

será o caule da flor, de forma conseguir segurar-se melhor o pau de 

espetada coloca-se um pouco de cola quente. Á volta da rolha cada 

criança irá colar as argolas das rolhas com cola quente e estas serão as 

pétalas das flores. De seguida cada criança irá dobrar ligeiramente 2 

argolas e colar ambas a meio do pau de espetada, e estas serão as 

folhas da nossa flor. Depois de a flor estar pronta será entregue a cada 

criança um cartão (previamente cortado com a medida 12cm x 6cm) 

onde estas irão escrever uma palavra relacionada com a mãe. Esta 

palavra pode surgir do que a mãe lhes transmite, o que sentem pela 

mãe, o que significa a mãe para eles, poderão surgir palavras como:  

amor; sorriso, calma, segurança, força, ternura, abraços, entre outras. 

No final haverá uma pequena discussão sobre a palavra que cada 

criança escolheu para falar da sua mãe.  



 

 
 

Oficina Da Liberdade e Da Descoberta 

Atividade Objetivos Recursos Materiais  Descrição da Atividade  

Pinhata De 

Santos 

Populares 

- Desenvolver o espírito de trabalho 

em equipa; 

- Promover o interesse pelo festejo 

dos Santos Populares; 

- Promover a partilha e troca de 

ideias entre crianças; 

- Estimular as relações interpessoais.  

 

- Cartão;  

- Marcador;  

- Tesoura;  

- Cola quente;  

- Fita-Cola grossa; 

- Papel crepe verde e 

castanho;  

- Balão XL;  

- Cola branca; 

- Rebuçados;  

- Chupa-chupas;  

- Fio de coco. 

 

Para iniciar esta atividade o primeiro passo será fazer as 

marcações necessárias no cartão, este passo será feito pela 

animadora. Tendo todos os moldes feitos, será necessário 

recortá-los, esta tarefa será feita pelas crianças mais 

autónomas. Após todos os moldes estarem prontos, 

começaremos a montar o manjerico. Toda a base será feita 

com os moldes, que darão vida ao vaso do majerico, após o 

vaso estar pronto, será colado o papel crepe verde, que 

posteriormente foi cortado em tiras. Antes de começar a fazer 

a parte do majerico, ou seja, a parte verde, colocam-se todos 

os doces e chupa-chupas dentro do vaso. De seguida será 

necessário encher o balão XL, que será colado com cola 

branca, no cartão, e desta forma já não é possível voltar a 

mexer nos doces. Á volta do balão será colado o papel crepe 

verde, este também previamente cortado em tiras, nesta fase 

será colado em 2 ou 3 camadas, de forma a fazer mais 

volume. Posteriormente no topo do balão será colado com fita 

cola o fio de coco, para que depois se possa pendurar no teto. 



 

 
 

Oficina Da Liberdade e Da Descoberta 

Atividade Objetivos Recursos Materiais  Descrição da Atividade  

Passa A Bola 

E Diz-me 

- Promover o auto e hétero 

conhecimento;  

- Desenvolver e promover a 

concentração, a autoconfiança e a 

desinibição;  

- Estimular a integração e a interação 

grupal;  

- Promover o contacto visual/físico e 

a socialização;  

- Implementar o espírito de grupo. 

- Bola. O grupo irá colocar-se numa roda, e a regra do jogo consiste 

em cada criança lançar a bola para um colega aleatoriamente. 

A atividade terá algumas rondas, de forma a que a animadora 

consiga absorver alguma informação acerca de cada um dos 

participantes. Por exemplo, na primeira ronda as crianças 

terão de dizer o seu nome, no caso de haver nomes repetidos 

terão de dizer o primeiro e último nome, na segunda ronda 

terão de dizer a idade e em que ano de escolaridade estão, na 

terceira ronda terão de dizer o seu animal preferido de 

estimação, na quarta ronda um hobbie, e assim 

sucessivamente.   

Esta atividade foi pensada de forma a iniciar uma relação de 

proximidade entre o grupo e a animadora.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina Da Liberdade e Da Descoberta 

Atividade Objetivos Recursos Materiais  Descrição da Atividade  

Um Objeto 

Que Fala De 

Mim 

- Desenvolver o autoconhecimento; 

- Desenvolver a desinibição; 

- Promover a imaginação e a 

criatividade; 

- Fomentar a exploração de objetos 

como ferramenta e modo de se 

expressar; 

- Estimular a imaginação, a 

criatividade, a comunicação e a 

capacidade de. Improviso. 

- Objeto aleatório. Cada criança terá que pegar num objeto da sala com o qual se 

identifique, este objeto poderá ser um lápis, um jogo, um 

livro, entre outros… Após todo o grupo ter escolhido o seu 

objeto, ordenadamente cada criança irá dizer o porquê de ter 

escolhido aquele objeto, porque se identifica com o mesmo, o 

que aquele objeto pode dizer sobre si… 

 



 

 
 

Oficina Da Liberdade 

Atividade Objetivos Recursos Materiais  Descrição da Atividade  

É Só Um 

Jornal? 

- Promover a ativação do corporal e 

da mental;  

- Promover a interação os outros;  

- Estimular a desinibição, a atenção, 

a concentração e a mobilização; 

- Fomentar o espírito de grupo; 

- Desenvolver a criatividade; 

- Promover a exploração de 

diferentes sonoridades de uma folha 

de jornal; 

- Capacitar a aptidão de 

desfuncionalizar a folha de jornal; 

- Explorar e associar objetos do 

quotidiano e as suas ações;  

- Explorar os sons e ritmos; 

- Desenvolver a capacidade de 

expressão corporal. 

- Jornal; 

- Material de Som. 

Esta atividade divide-se em várias fases, tem como indutor o 

jornal. 

 Numa primeira fase será realizado um jogo bastante idêntico 

ao tradicional jogo das cadeiras. Inicialmente a animadora 

começará por distribuir folhas de jornal pelo espaço, e o 

número de folhas será sempre -1 que o total de participantes. 

De seguida a animadora irá colocar uma múcica, que cada vez 

que a música parar, cada elemento terá de tentar apanhar uma 

folha de jornal, o participante que ficar sem folha terá de 

abandonar o jogo e consigo leva também uma folha de jornal. 

O jogo irá terminar quando sobrar apenas um participante, 

que será o vencedor. 

Na segunda fase da atividade será formado um círculo no 

chão e cada criança terá direito a uma folha de jornal. Após 

todos os participantes terem a sua folha de jornal, terão algum 

tempo para pensar na vida que vão dar à mesma. Após terem 

pensado, ordenadamente, cada elemento irá ao centro e 

praticar uma ação de modo a que os restantes colegas 



 

 
 

percebam de que tipo de objeto se trata.  

Na terceira fase da atividade os elementos do grupo irão 

explorar a folha de jornal, tentando fazer vários sons, por 

exemplo puxar a folha, esfregar, soprar, rasgar, entre outros. 

Ao longo de toda a exploração os participantes terão de 

escolher apenas um som, e no final cada elemento irá 

apresentar o som que escolheu. A ideia é cada elemento tentar 

eleger um som que à partida mais ninguém se lembrará de 

apresentar.  Após todos os participantes terem apresentado o 

som que conseguiram criar com o jornal, a animadora irá 

formar grupos de 3 a 4 elementos, e com base nos sons que já 

terão mostrado anteriormente aos colegas, terão de conceber 

uma sequência de sons (pelo menos 30 segundos) criando 

dessa forma um ritmo. 

Na quarta e última fase da atividade, irão formar-se novos 

grupos entre 3 a 4 elementos. Nesta fase as crianças terão de 

apresentar uma dramatização com a duração de 3 a 5 minutos. 

Terão de recorrer obrigatoriamente à desfuncionalização ou 

ao som que anteriormente apresentaram ao grupo. A 

animadora distribuirá ainda por cada grupo um espaço de 



 

 
 

ação diferente. Tendo em conta todas estas condicionantes, 

cabe às crianças combinar da melhor forma as 

desfuncionalizações, os sons e o espaço de ação, para que 

juntos resultem da melhor forma possível.  Serão exemplos de 

espaço de ação: sala de aula, café, parque de diversões, praia, 

viagem de carro, entre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Oficina Da Liberdade e Da Descoberta 

Atividade Objetivos Recursos Materiais  Descrição da Atividade  

Pensa 

Rápido! 

- Promover a ativação física e 

mental; 

- Promover a exploração dos 

sentimentos; 

- Estimular a concentração, 

coordenação e raciocínio; 

- Desenvolver a mobilidade e 

habilidade psicológica; 

- Desenvolver a interação grupal. 

 

 

 

- 

Antes de iniciar a atividade, os participantes em conjunto com 

a professora irão associar um número a uma ação, por 

exemplo: 1- Demonstrar raiva; 2- Rir às gargalhadas; 3- 

Chorar compulsivamente; 4- Mostrar carinho; 5- Discutir com 

alguém. De seguida as crianças irão espalhar-se pelo espaço e 

à medida que a animadora irá dizer um número, as crianças 

terão de realizar a ação correspondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Oficina Da Liberdade e Da Descoberta 

Atividade Objetivos Recursos Materiais  Descrição da Atividade  

Uma Imagem, 

Mil Palavras  

- Trabalhar a concentração e 

observação;  

- Promover o auto e hétero 

conhecimento; 

- Desenvolver a interpretação e 

interiorização de diferentes imagens. 

- Imagens. 

 

 

O indutor desta atividade será a imagem.  

Antes desta atividade ser realizada, a animadora já terá 

pedido para que as crianças levem para a sessão uma imagem 

com que se identifiquem, esta imagem poderá ser uma 

fotografia, um recorte de revista ou jornal, uma imagem 

retirada da internet, um postal, entre outras. Os elementos do 

grupo irão entregar as imagens à animadora, e esta irá 

espalhar as mesmas pela sala. De seguida o grupo irá circular 

pela sala e observar todas as imagens, após terem observado 

as imagens terão de escolher uma (que não a própria imagem) 

e sentarem-se em círculo. De seguida cada participante irá 

explicar o porquê de ter escolhido a imagem e a quem acha 

que esta pertence. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Oficina Das Memórias 

Atividade Objetivos Recursos Materiais  Descrição da Atividade  

Cabra Cega  - Desenvolver a atenção e a 

concentração; 

- Desenvolver a noção de orientação 

espacial; 

- Fomentar momentos de convívio e 

descontração; 

- Desenvolver o interesse pelos jogos 

tradicionais; 

- Promover as atividades ao ar livre. 

- Venda para os olhos. 

 

Esta atividade será realizada ao ar livre, e será escolhida ou 

sorteada uma criança para vendar os olhos, e esta criança será 

a cabra-cega, e terá de tentar apanhar os outros participantes, 

o elemento que a cabra-cega apanhar, assumirá o posto de 

cabra cega. É importante referir que no início da brincadeira a 

cabra cega deve girar várias de forma a ficar desorientado, 

enquanto isto, os restantes participantes vão se afastando. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Oficina Das Memórias 

Atividade Objetivos Recursos Materiais  Descrição da Atividade  

Saltar à 

Corda  

- Respeitar as características 

corporais dos outros; 

- Adequar o próprio comportamento 

às exigências das sequências 

temporais dos outros; 

- Ativar a coordenação motora; 

-Promover a interação grupal e a 

socialização; 

- Fomentar momentos de convívio e 

descontração; 

- Desenvolver o interesse pelos jogos 

tradicionais; 

- Promover as atividades ao ar livre. 

- Corda; 

 

Dois participantes terão de pegar nas extremidades da corda, 

e terão de a fazer balançar em movimento circular. De 

seguida ordenadamente e individualmente, cada criança irá 

entrar na corda sempre a saltar de acordo com o movimento 

da corda. O objetivo é tentarem manter-se dentro da corda a 

saltar durante o tempo que terá sido estipulado entre todo o 

grupo anteriormente.  Se são perderem, após terem cumprido 

o tempo combinado, terão de sair da corda, sem interromper o 

normal andamento da corda.   

 

 

 

 



 

 
 

 

Oficina Das Memórias 

Atividade Objetivos Recursos Materiais  Descrição da Atividade  

Corrida De 

Sacos  

- Promover a socialização, a 

interação grupal e o espírito de 

equipa; 

- Fomentar momentos de convívio e 

descontração; 

- Promover as atividades ao ar livre; 

- Conhecer e compreender as 

mudanças e o limite do próprio 

corpo; 

- Desenvolver o interesse pelos jogos 

tradicionais. 

- Sacas de 

Sarapilheira. 

 

Para a realização desta atividade serão formadas duas 

equipas, de seguida serão entregues 3 sacas de sarapilheira a 

cada equipa, e nesse momento terão de decidir quais dos 

elementos iniciarão a atividade. Os primeiros elementos a 

começar a competição, terão de se colocar dentro das sacas. 

Após a animadora dar ondem para o arranque, os dois 

primeiros participantes abandonam o lugar, e só quando estes 

chegam à meta é que o elemento da sua equipa poderá sair do 

lugar em direção à meta. A Atividade termina quando uma 

das equipas já terá todos os elementos na meta.   

 

 

 

 

 



 

 
 

Oficina Das Memórias 

Atividade Objetivos Recursos Materiais  Descrição da Atividade  

Jogo Da 

Malha  

- Estimular a coordenação motora e a 

atenção; 

- Promover a socialização, a 

interação grupal e o espírito de 

equipa; 

- Fomentar momentos de convívio e 

descontração; 

- Desenvolver o interesse pelos jogos 

tradicionais; 

- Promover as atividades ao ar livre. 

- Malhas de madeira; 

- 2 Pinos. 

 

A atividade irá realizar-se num terreno liso e plano e terão 

que se formar duas equipas. De seguida a animadora irá 

colocar os pinos, na mesma direção com cerca de 15/18 

metros de distância entre eles. Posteriormente as esquipas 

ocupam os seus lugares, ficando cada uma das equipas atrás 

de um pino. As equipas entre si terão de decidir qual será a 

equipa a jogar primeiro. A ideia do jogo é que cada elemento, 

ao lançar a malha, esta derrube o pino ou que a coloque o 

mais perto do pino onde está a equipa adversária.  

Pontuação: 

6 Pontos por cada derrube. 

3 Pontos para a malha que fique mais perto do pino. 

Quando uma das equipas atingir os trinta pontos ganha.  

 

 

 

 

 



 

 
 

Oficina Das Memórias 

Atividade Objetivos Recursos Materiais  Descrição da Atividade  

Jogo Do 

Lenço  

- Desenvolver a agilidade e a 

perceção auditiva; 

- Aumentar a capacidade de 

concentração; 

- Fomentar momentos de convívio e 

descontração; 

- Desenvolver o interesse pelos jogos 

tradicionais; 

- Promover as atividades ao ar livre. 

- 1 Lenço. 

 

Esta atividade irá realizar-se com duas equipas. Cada uma das 

equipas terá de atribuir a cada elemento um número, e este 

terá de permanecer em segredo. De seguida as equipas 

colocam-se em lados opostos, com cerca de 20 metros de 

distância entre si, e no centro irá colocar-se a animadora que 

terá o lenço na mão. Posteriormente a animadora irá anunciar 

um número, e o elemento correspondente a esse número de 

cada equipa terá de correr para o lenço e tentar alcançá-lo 

primeiro que o adversário.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Oficina Das Memórias 

Atividade Objetivos Recursos Materiais  Descrição da Atividade  

O Senhor 

Barqueiro  

- Estimular a atenção e a 

socialização; 

- Ativar a coordenação motora; 

- Adequar o próprio comportamento 

às exigências das sequências 

temporais dos outros;  

- Fomentar momentos de convívio e 

descontração; 

- Desenvolver o interesse pelos jogos 

tradicionais; 

- Promover as atividades ao ar livre. 

 

 

- 

Para a realização desta atividade duas das crianças terão de 

ficar frente a frente com as mãos dadas e levantadas, e terão 

que cada uma escolher um nome de fruto, animal, país ou outra 

coisa à escolha, mas sem que os colegas oiçam. O restante 

grupo faz um comboio que terá de passar por baixo das mãos 

dos dois colegas, e terão que cantar a seguinte música, “Ó 

senhor Barqueiro deixe-me passar, tenho filhos pequeninos não 

os posso sustentar, passará passará, mas algum deixará, se não 

for a mãe da frente é o filho lá de trás.” Quando a música 

termina, os dois colegas terão de baixar as mãos, e 

consequentemente um colega irá ficar “preso”. De seguida as 

duas crianças propõem os dois nomes escolhidos inicialmente, 

e o colega que ficou “preso” terá de escolher um dos nomes, e 

irá colocar-se atrás do colega consoante a sua escolha. Após 

todos já terem escolhido o lado, ficarão então duas equipas.  

Para se saber quem ganha, faz-se um risco no chão a dividir os 

grupos, estes dão as mãos e puxam na direção do seu grupo. O 

grupo que passar o risco perde o jogo.  



 

 
 

Oficina Das Histórias 

Atividade Objetivos Recursos Materiais  Descrição da Atividade  

Meias 

Partilhas  

- Promover o convívio 

intergeracional;  

- Estimular o interesse pela leitura; 

- Incentivar à partilha de 

conhecimentos entre as duas 

gerações; 

- Valorizar a literatura enquanto 

forma de expressão e aumento das 

potencialidades individuais; 

Explorar o universo literário das 

crianças. 

- Livros; 

- Pesquisas da 

internet; 

- Recortes de 

revistas ou jornais;  

A realização desta atividade terá a participação de elementos do 

Grupo de Cantares de S. Miguel “A Mensagem” e irá realizar-

se às sextas-feiras à tarde, visto ser este o único dia em que as 

crianças estão mais livres, por não terem de fazer os trabalhos 

de casa. A ideia desta oficina é que todas as sextas feiras, se 

desloque ao “abc” – CATL um elemento do Grupo de Cantares 

de S. Miguel “A Mensagem”, e após ser realizado o lanche-

convívio (realizado todas as sextas-feiras), as crianças sentam-

se em semi lua, e será iniciada  a leitura de histórias, poemas, 

noticia, entre outras… 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice IV 

Guião de Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Guião de observação para cada atividade 

 

Atividade  

Data  

 

 

Interesse pelo tema da atividade 

 

 

Participação 

Nunca Às vezes Sempre Nunca Às vezes Sempre 

      

 

Cumprimento dos objetivos da sessão 

 

Nunca Às vezes Sempre 

   

 

 

 

 

 

Observações 

 

 

 

 

 

 

 

Muito Obrigada ! ☺ 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice V 

Inquérito de Avaliação – crianças 1º, 2º e 3º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Avaliação do Projeto “A brincar, eu aprendo” 

 

1. Pinta o emoji consoante o que achaste do Projeto “A brincar, eu aprendo” 

 

 

 

 

 

2. De 0 a 10 avalia o projeto “A brincar, eu aprendo”. 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Muito obrigada! ☺ 

   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apêndice VI 

Inquérito de Avaliação – crianças 4º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Avaliação do Projeto “A brincar, eu aprendo” 

 

1. O que achas sobre o tema do projeto “A brincar, eu aprendo”?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Quando iniciaste o projeto “A brincar, eu aprendo” o que sentiste?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Achas que aproveitaste de forma criativa o teu tempo livre? 

______________________________________________________________________ 

4. Que atividades mais gostaste de fazer?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. O que aprendeste com o projeto?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. A implementação deste projeto é importante para o Centro de Atividades de Tempos 

Livres “abc”? Porquê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. De 0 a 10 avalia o projeto “A brincar, eu aprendo”. 

______________________________________________________________________ 

 

Muito obrigada! ☺ 

 


