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1 Perfil do Grupo 

1.1 Identificação do grupo 

O grupo da sala do CATL é constituído por 49 crianças com idades compreendidas entre 

os seis e os dez anos. Das quarenta e nove crianças inscritas, trinta e cinco estão em 

Tempo Letivo e catorze em Tempo Não Letivo. 

Todos os elementos do grupo já frequentavam a Instituição, à exceção de uma que 

entrou este ano. 

Na sua maioria as crianças são do género feminino (vinte e seis do género feminino e 

vinte e três do género masculino). 

 

Nove crianças estão a frequentar o 1º ano de escolaridade, onze o 2º ano, onze o 3º 

ano e quatro estão a frequentar o 4º ano. 

 

As crianças deste grupo possuem um desenvolvimento próprio da sua idade. 
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1.2 Caraterização do grupo 

De uma forma geral, grande parte do grupo é residente na zona de incidência da 

instituição. Algumas das crianças, maior parte, que estão inscritas no presente ano 

letivo, já frequentava o CATL no ano anterior.  

No que diz respeito às suas preferências, é um grupo que mostra uma dispersão desde 

a área do conhecimento, às expressões. No entanto, tudo o que lhes seja apresentado 

de forma lúdica, é bem recebido e apreciado pelo grupo.  

Nestas idades cada criança apresenta as suas próprias características e personalidade, 

que marcam a sua diferença, quer nos seus interesses, quer nas suas necessidades. 

Porém, de um modo geral, verifica-se sobretudo uma primordialidade em trabalhar os 

valores de bom funcionamento em grupo, de desenvolver a capacidade de concentração 

e o sentido de responsabilidade. 

Algumas crianças revelam já grande capacidade de aprendizagem, acompanhada por 

uma curiosidade inerente ao seu desenvolvimento e faixa etária.  

 

1.3 Caraterização pelo número de irmãos/irmãs e idades predominantes no 

grupo 

No grupo de crianças do CATL, grande parte tem irmãos ou irmãs, o número de irmãos 

é superior com uma percentagem de 52%. Sendo o número de irmãs de 48%.  
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Neste grupo de crianças as idades são compreendidas entre os 10 anos e os 6 anos. 

Sendo que a idade predominante é entre os 6 e os 8 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Identificação dos interesses e motivações  

Nesta faixa etária as crianças procuram atividades que os desafiem e que estimulem a 

sua criatividade. Gostam de se evidenciar e de sentir que pertencem a um grupo. Desta 

forma as atividades que despertam mais interesse às crianças são: 

- Jogos Lúdicos que aliem o prazer do jogo com a aquisição de novos conhecimentos; 

- Atividades que utilizem os vários tipos de expressões (plástica, dramática, musical e 

motora), que estimulem a capacidade crítica e criativa e o espírito de iniciativa; 

- Jogos de grupo que ajudem a desenvolver o comportamento, a empatia, liderança e 

espírito de entreajuda; 

- Passeios e visitas ao exterior, para que possam explorar novos ambientes, contactar 

com diferentes realidades e com a diversidade, ajudando-os a desenvolverem-se 

enquanto pessoas e membros da sociedade; 

- Jogos que simulem a vida adulta diária, em papéis de responsabilidade como o cuidar 

e de chefia. 
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1.5 Levantamento de recursos 

Para a concretização deste projeto serão necessários os seguintes recursos: 

Humanos: 

• Animadora 

• Ajudantes de Ação Educativa 

• Grupo de crianças 

• Encarregados de Educação 

• Familiares das crianças 

• Membros da comunidade educativa e outros profissionais dentro e fora da 

Instituição 

Materiais: 

• Material Didático 

• Material de Desgaste 

• Material Reciclável 

• Material de desporto 

• Jogos lúdicos 

• Computador 

• Máquina Fotográfica 

• Projetor de Vídeo 

• Televisão 

• Leitor de DVD 

• Leitor de CD 

• Autocarro da Instituição 

Físicos: 

• Sala de Atividades 

• Recreio Exterior com equipamento 

• “Bosque” 

• Campo de Jogos 

• Sala de Estudo 

• Sala das Artes 

• Sala de Grupo (para a atividade Expressão Físico Motora) 
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2 Operacionalização do projeto pedagógico 

O presente projeto pretende ser um guia orientador da ação educativa e pedagógica, a 

desenvolver no decurso do ano letivo 2022/2023 na resposta social de Centro de 

Atividades Tempos Livres (C.A.T.L.), Fundação Manuel Francisco Clérigo. Tem como 

objetivo promover o desenvolvimento global harmonioso das crianças, proporcionando-

lhes experiências diversificadas que permitam que explorem diferentes áreas do 

conhecimento. Trata-se de um espaço onde é valorizada a individualidade de cada 

criança, incentivando a capacidade de relacionamento com o outro, com o grupo e com 

o meio envolvente, de forma a aumentar a sua autonomia, autoestima e autoconceito.  

Este Projeto Pedagógico cruzar-se-á, ao longo do ano letivo, com o Projeto Educativo 

da Instituição, com o tema global “Crescer com Histórias”, sendo explorado neste ano 

letivo 2022/2023 com o subtema “Conta-me um História”.  

 

2.1 Objetivos esperados  

Para a operacionalização do projeto, é necessário que se tenham em consideração os 

seguintes objetivos gerais, tendo em vista criar um ambiente propício ao 

desenvolvimento pessoal de cada criança: 

• Despertar a curiosidade, o pensamento crítico e a expressão de opinião;  

• Suscitar o imaginário; 

• Explorar histórias como o início da aprendizagem de ser um “leitor”; 

• Descobrir respostas sobre os temas de interesse da criança; 

• Ajudar estabelecer relações adequadas com os outros, desenvolvendo 

competências emocionais e sociais básicas, para que sejam jovens e adultos 

conscientes e ativos na comunidade;  

• Ajudar a criança na tomada de decisões, atitudes e valores universais;  

• Desenvolver a aceitação das diferenças pessoais, sociais, cognitivas, emocionais; 

• Desenvolver capacidades e o domínio das diferentes expressões; 

• Promover a motivação para o sucesso escolar e o sentido de responsabilidade; 

• Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações 

de efetiva colaboração com a comunidade;  

• Promover o desenvolvimento da autoestima, do autoconceito e autonomia de cada 

criança; 

• Sensibilizar as crianças para a proteção e cuidados com o meio Ambiente. 
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Objetivos esperados/competências do Plano Individual de CATL: 

Área da Expressão Musical 

- Saber ouvir e participar em ambientes sonoros; 

- Organizar sequências de movimentos (coreografias elementares) para sequências 

sonoras; 

- Memorizar canções (entoação e melodia). 

Área da Expressão Dramática 

- Participar na elaboração oral de uma história; 

- Construir cenários e adereços. 

Área da Expressão Plástica 

- Demonstrar criatividade e espontaneidade; 

- Desenvolver a destreza mental; 

- Explorar as variadas técnicas e possibilidades dos materiais; 

- Manifestar preocupação com a apresentação dos seus trabalhos. 

Socialização 

- Demonstrar bom comportamento com os pares;  
- Demonstrar bom comportamento com os adultos;  
- Relacionar-se e comunicar com os outros; 

 

- Promover a cooperação;  
- Cooperar com os outros em tarefas e projetos comuns;  
- Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa; 

 

- Respeitar as regras de forma autónoma;  
- Aceitar a diferença de outras crianças/ adultos 

 

Apoio ao Estudo 

- Realizar os TPC com gosto e sentido de responsabilidade; 

 

- Criar métodos de estudo; 

 

- Desenvolver o gosto pelas diversas áreas curriculares; 
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- Desenvolver a capacidade de concentração; 

 

- Estudar para os testes, de forma autónoma e responsável. 

 

2.2 Estratégias e metodologias a implementar 

 

Atividades / Estratégias: 

• Expressão Musical 

✓ Canções 

✓ Histórias com música 

✓ Coreografias 

✓ Reproduzir sons com o corpo 

 

• Expressão Dramática 

✓ Dinâmicas de grupo 

✓ Jogos de expressão corporal 

✓ Interpretação de personagens 

✓ Pequenas dramatizações 

✓ Jogos de improviso em grupo 

 

• Apoio ao Estudo 

✓ Apoio nos TPC 

✓ Apoio no estudo das matérias para os testes 

 

• Expressão Plástica 

✓ Colagem 

✓ Pintura 

✓ Recorte 

✓ Modelagem 

✓ Picotagem 

✓ Desenho 

✓ Carimbos 

✓ Estampagem 
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• Socialização 

✓ Jogos e brincadeiras livres 

✓ Jogos orientados 

✓ Pequenos projetos 

✓ Trabalhos e jogos de grupo 

✓ Sensibilização para a aceitação da diferença 

✓ Uso de regras na rotina diária 

✓ Jogos de cooperação com pares 

 

3 Organização do ambiente educativo  

O “espaço” CATL foi preparado de forma a proporcionar às crianças um ambiente 

confortável e acolhedor para a ocupação dos seus tempos livres, estando organizada 

consoante as necessidades do grupo: 

• Sala de Grupo (Polivalente) – sala destinada a atividades lúdicas, livres e de 

grande grupo. Está equipada com mesa de matraquilhos, mesa de ping pong e 

um palco. 
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• Sala de Atividades – sala destinada a diversas atividades livres ou orientadas, 

com vários jogos, livros e materiais à disposição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sala das Artes – sala destinada a atividades de expressão plástica. Está 

equipada com lavatório com água corrente e materiais adequados às atividades. 
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• Sala de Estudo – sala que recria um ambiente mais calmo, é destinada ao apoio 

ao estudo e à realização dos TPC. Equipada com diversas secretárias para 

trabalhos individuais e de grupo, material escolar e quadro branco. Tem ainda 

disponível uma televisão para no fim da realização dos trabalhos de casa 

poderem visualizar alguns filmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Instalações Sanitárias Femininas e Masculinas – equipadas com lavatórios 

com água corrente, espelhos, sanitas, doseadores de sabonete líquido e 

suportes de toalhetes individuais.  
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• Refeitório – sala destinada aos momentos de almoço e lanche das crianças do 

CATL. Está equipada com bancadas de trabalho, banhos-maria, armários de 

louça e talheres, mesas e cadeiras de tamanhos adequados às crianças. 
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• Área exterior - com relva e campo de jogos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bosque – Área arborizada e equipada com equipamentos de motricidade 
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No CATL os horários são de acordo com o Tempo Letivo ou Tempo Não Letivo: 

HORÁRIO TEMPO LETIVO 

Abertura da Manhã 7H45 Abertura da Tarde 17H30m 

Encerramento da Manhã 9H00 Encerramento da Tarde 19H00 

HORÁRIO TEMPO NÃO LETIVO 

Abertura 7H45 

Encerramento 19H00 

 

 

De acordo com a Modalidade praticada em CATL (Interrupções Letivas com Extensão 

de Horário sem Refeições) existem duas formas de organização: Tempo Letivo e Tempo 

não letivo. 

 

Tempo Letivo 

 

 

 

HORAS ROTINAS DIÁRIAS 

Tarde 

17H00 Abertura  

Entrada das crianças no 

CATL 

Atividades Livres ou 

orientadas 

Apoio ao Estudo/TPC 

19H00 Encerramento do CATL 

 

HORAS ROTINAS DIÁRIAS 

Manhã 

7H45 Abertura  

Entrada das crianças no 

CATL 

Atividades Livres 

9H00 Encerramento do CATL 

Entrada das crianças na 

escola 
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Tempo Não Letivo 

 

 

Em Tempo Letivo o CATL funciona todos os dias úteis das 7h45 às 9h00, para receber 

as crianças e levá-las à Escola do 1º Ciclo e das 17h00 às 19h00, após o horário escolar 

com atividades livres ou orientadas e Apoio ao Estudo/TPC. 

Em Tempo Não Letivo o CATL funciona todos os dias úteis das 7h45 às 19h00. 

A entrada das crianças poderá ser efetuada até às 9h00. Durante todo o dia serão 

promovidas atividades planificadas e orientadas pela Animadora. 

 

 

 

 

 

HORAS ROTINAS DIÁRIAS 

Tarde 

13H00 Momento de Higiene 

Oral 

13H30 Início das atividades 

livres ou orientadas 

16H00 Lanche 

16H30 Momento de higiene 

17H00 Atividades livres 

18H00 Reforço alimentar 

19H00 Encerramento  

HORAS ROTINAS DIÁRIAS 

Manhã 

7H45 Abertura  

Entrada das crianças 

9H00 Reforço alimentar 

Momento de higiene 

9H30 Início das atividades 

livres ou orientadas 

11H30 Recreio, quando 

possível 

11H45 Momento de Higiene 

12H00 Almoço 
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4 Projetos e parcerias educativas  

A Fundação mantém uma parceria educativa com a Escola do 1º Ciclo de São Martinho 

do Porto. 

 

5 Previsão dos procedimentos de avaliação 

A avaliação das crianças é feita em três momentos: 

- No estado inicial (até um mês de frequência da criança) 

- Na primeira avaliação em fevereiro (entregue aos Encarregados de Educação) 

- Na segunda avaliação em junho (entregue aos Encarregados de Educação) 

 

6 Família  

6.1 Relação com a família e outros parceiros educativos  

Os pais/Encarregados de Educação são os principais educadores da criança. Deste 

modo, é de extrema importância a sua intervenção na vida da Instituição, através de 

diálogo aberto, compreensão, presença e apoio mútuo. Esta articulação com a família 

é essencial para que a integração e a aprendizagem sejam efetuadas naturalmente com 

sucesso. 

É importante a comunicação entre o Animador e a família, para melhor conhecer o 

ambiente da criança, proporcionando-lhes em “conjunto” condições adequadas ao seu 

desenvolvimento.  

A relação com a família é feita através de contatos presenciais e telefónicos, de 

Reuniões de Pais e de algumas atividades com o envolvimento dos pais.  

Enquanto Instituição Educativa, a Fundação estabelece no seu aspeto formativo uma 

estreita relação de cooperação com a família e com a comunidade utilizando os seus 

recursos. 
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7 Comunicação dos resultados e divulgação da informação produzida 

Este Projeto será divulgado numa primeira fase na reunião de pais e posteriormente no 

Website da instituição, sendo disponibilizado aos Encarregados de Educação que o 

solicitem. 

 

8 Planificação das atividades 

O Plano de Atividades do CATL é elaborado mensalmente em Tempo Letivo e 

semanalmente em Tempo Não Letivo. As atividades são elaboradas com base no Plano 

Anual de Atividades e de acordo com os interesses e motivações desta faixa etária. 

O Plano Anual de Atividades contempla o planeamento de situações de aprendizagem 

desafiadoras, de forma a estimular cada criança. No desenvolvimento da 

calendarização deste projeto, destacam-se as atividades que servem de base para uma 

aprendizagem completa por parte da criança:  

- Atividades de expressão motora; 

- Atividades de expressão dramática;  

- Atividades de expressão musical; 

- Atividades de expressão plástica;  

- Atividades lúdicas nas salas e no exterior;  

- Jogos de pequeno e grande grupo. 

Datas importantes como o Natal, Carnaval, Páscoa, Dia do Pai, Dia da Mãe e Dia 

Mundial da Criança, por exemplo, serão celebradas com maior relevância. Para além 

destas, serão desenvolvidas também atividades relacionadas com as diferentes áreas 

de expressão. 

É de realçar que a disponibilidade das crianças em tempo letivo para as diversas 

atividades é muito reduzida, uma vez que é dada maior relevância ao apoio escolar. 

Assim, é no período de férias escolares que se desenvolve maior número de atividades. 
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9 Articulação com o 1º Ciclo 

A articulação com o 1º ciclo é realizada através do apoio escolar desenvolvido pelo 

CATL e na troca de informações refentes aos alunos. 

10 Validação 

O presente Projeto Pedagógico entra em vigor na data da sua aprovação pela Diretora 

Pedagógica da Instituição. 

Data: 03 de Outubro de 2022 

 

A Diretora Pedagógica 

____________________ 

(Sandra Rebelo) 

 

A Animadora 

____________________ 

(Sara Barbosa) 

A Ajudante de Ação Educativa 

______________________ 

(Nancy Roldão) 

 

A Ajudante de Ação Educativa 

______________________ 

(Sandra Caçoila) 

 

 


