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Introdução 
 

O ATL do Salgueiral visa acompanhar as crianças do primeiro ciclo, proporcionando 

atividades pedagógicas, lúdicas e recreativas, nos períodos disponíveis das responsabilidades 

escolares. Nesta valência procuramos dinamizar os tempos livres das crianças de uma forma 

agradável proporcionando condições que contribuem para o desenvolvimento pessoal e 

integral das crianças.  

Objectivos do ATL: 

� Ocupar os tempos livres das crianças de uma forma positiva, livre e 

divertida; 

� Promover bons comportamentos pessoais e sociais; 

� Realizar atividades sócioculturais, lúdicas e educativas; 

� Fomentar a auto-estima, o autoconceito e autonomia; 

� Promover atividades adequadas a cada criança, atendendo às suas 

necessidades; 

� Motivar a participação das crianças; 

 

O ATL do Salgueiral pretende ser, desta forma, um espaço acolhedor, em que as 

crianças se sintam bem integradas e onde a sua personalidade e individualidade é respeitada. 
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Identificação do ATL do Salgueiral 
 
1- Caracterização do grupo de crianças 
 

O ATL do Salgueiral é composto por 59 crianças, com idades compreendidas entre 

os 6 e os 9/10 anos. São crianças que frequentam o 1º ciclo na escola primária do Salgueiral 

e são distribuídos pelos seguintes anos de escolaridade: 

 

Ano de escolaridade Total de Alunos 

1º Ano 16 

2º Ano 14 

3º Ano 23 

4º Ano 5 

Total 58 

 

A maioria das crianças pertence ao sexo masculino como demonstra a seguinte 

tabela: 

 

Sexo Total de Alunos 

Masculino 31 

Feminino 28 

Total 59 

 

A maior parte das nossas crianças reside nas mediações da nossa instituição, isto é na 

freguesia do Salgueiral. 

É um grupo de crianças assíduas e pontuais e a sua integração foi fácil e rápida.  

 

 

 

 

 

 



Salgueiral SARC – Solidariedade, Associativismo, Recre io e Cultura   PLANO PEDAGÓGICO ATL  2016-17__  
 

  4 

 

2- Funcionamento do ATL 

 

Espaços: 

 

As atividades realizadas pelo ATL assentam numa dinâmica de grupo, ou seja, de 

acordo com as nossas intenções educativas, necessidades e prioridades e com a vontade das 

crianças organizamos o nosso espaço em diferentes áreas, tais como: 

⇒ Sala de Atividades (sala 2) 

⇒ Sala dos trabalhos de casa (sala1) 

⇒ Ginásio 

⇒ Biblioteca 

⇒ Refeitório 

⇒ Recreio 

⇒ Campo de Jogos (com acesso directo) 

⇒ Parque Infantil (com acesso directo) 

 

Desta forma, dividimos o grupo do ATL pelos diferentes espaços (principalmente 

pela salas (atividades e tpc) e Ginásio). 

 

Nas nossas atividades regulares é da seguinte forma que dividimos os nossos alunos: 

Sala de Atividades 

 

Nesta sala promovemos atividades mais específicas, elaboradas e complexas que 

fazem parte do plano anual de atividades tendo o acompanhamento da educadora. Aqui 

optamos por:  

 

♦ Conversar, discutir ideias/opiniões/temas relacionados com o nosso plano de 

atividades; 

♦ Elaborar trabalhos de acordo com o que foi discutido previamente; 

♦ Contamos histórias; 

♦ Recreamos teatros; 

♦ Cantamos; 
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♦ Fazemos jogos de grupo; 

♦ Fazemos trabalhos manuais; 

♦ Entre outros. 

 

Sala de TPC (trabalhos para casa) 

Na sala dos trabalhos para casa as crianças acompanhadas por uma funcionária 

executam os trabalhos recomendados pela professora. Para um melhor funcionamento desta 

atividade as crianças que tem TPC são divididas em dois grupos (1º grupo composto pe1o 1º 

e 2ºanos e 2º grupo composto pelo 3º e 4º anos). Fazemos o acompanhamento desta 

atividade auxiliando as crianças nas dúvidas que possam surgir, no entanto, não corrigimos 

os trabalhos. Somos da opinião que esta deve ser feita pela professora pois só desta forma 

conseguirá aperceber-se das reais dificuldades dos/as alunos/as. 

 

Biblioteca 

A biblioteca é um espaço que serve de apoio para várias atividades, nomeadamente, a leitura 

de histórias e atividades de menor grupo. Para além disso é na biblioteca que o 2º grupo dos 

TPC executam os trabalhos, sobretudo, nos meses de inverno uma vez que é um espaço 

quente e acolhedor. Os rastreios da terapia da fala e as sessões de terapia são, também, 

realizadas neste espaço. 

Ginásio/ Refeitório 

No dia livre que é à sexta-feira damos primazia à expressão motora, como também, 

ao alívio do stress depois de uma semana de aulas. Então aqui fazemos as seguintes 

atividades: 

 

♦ Gincanas; 

♦ Correr, saltar; 

♦ Dançar; 

♦ Jogo do mata; 

♦ Futebol; 

♦ Jogos de interior; 

♦ Jogos tradicionais; 

♦ Voleibol; 

♦ Mata parede; 
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♦ Etc. 

 

 

 

A organização do tempo do ATL obedece a uma determinada rotina diária, 

permitindo um melhor planeamento das nossas atividades. 

No seguinte quadro vemos como distribuímos o nosso tempo educativo: 

 

Momento de Rotina Duração 

Entrada e Acolhimento 7h30 – 9h00 

Almoço 12h30 – 14h00 

1º GRUPO: 12H30 às 13h15 

2º GRUPO: 13h15 às 14h00 

Lanche 16h15-16h30  

Atividades e TPC 18h00 – 19h00 

Recolha 19h00 – 19h30 

Suplemento 19h00  

  

No entanto, em tempo de férias e interrupções letivas esta rotina muda como se pode 

verificar no quadro abaixo: 

Rotina Duração 

Entrada e Acolhimento 7h30 – 9h30 

Lanche (meio da manhã) 9h30 – 10h00 

Atividades 10h00 – 12h00 

Recreio 1 12h00 – 12h30 

Almoço 12h30 – 13h30 

Recreio 2  13h30 – 14h00 

Lanche 16h00 – 16h30 

Recreio 3 16h30 – 17h00 

Atividades com a educadora 17h00 – 18h00 

Atividades livres 18h00-19h00 

Recolha 19h00 – 19h30 

 

Tempo: 
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Esta rotina também sofre alterações nos dias das saídas, ou seja, quando existem 

atividades fora da instituição, como por exemplo: 

- Idas à piscina; 

- Idas ao parque da cidade; 

- Idas ao parque dos multiusos; 

- Passeio Anual; 

- Visitas de estudo; 

- Entre outras… 

 

3- Relação Família e Comunidade 

 

A Educação é um processo contínuo que envolve não só a escola e a família como 

toda a comunidade em si. Desta forma é objectivo do ATL estabelecer uma relação 

triangular (ATL, família e comunidade), de parceria e de apoio à família, para que juntos 

possamos contribuir para o desenvolvimento pessoal e social da criança, bem como de toda 

a comunidade. 

Promovemos, para tal, várias atividades onde procuramos envolver o meio social em 

que vivemos, tais como: 

o Festas de Natal e de Final de ano com a família e comunidade; 

o Celebração do dia do pai e dia da mãe; 

 

 

Na vertente de apoio à família, procuramos manter uma relação próxima, aberta com 

os pais das crianças, em que a comunicação é aqui privilegiada.  
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Plano Anual de Atividades 

2016-2017 
1º Período 

Conteúdos Objectivos Específicos Atividades 
Socialização e 

integração; 
Caracterização 

pessoal do grupo; 
Aprendizagem das 
regras da sala e do 

refeitório. 
 

Proporcionar uma adaptação fácil 
e rápida; 

Dar a conhecer todos os espaços e 
as regras; 

Promover as relações 
interpessoais; 

Promover capacidades de 
autonomia e de responsabilização 
dos materiais e objetos pessoais; 

Apresentação das crianças 
ao grupo: jogos de 

apresentação e jogos 
didácticos; Registo das 

regras da sala e do 
refeitório; 

 

Outono Conhecer e identificar as 
características desta estação: 

tempo, vindimas, fruta da época… 

Elaboração de atividades 
plásticas relacionadas com o 
tema: cogumelos com paus 

de espetada e cartolinas. 
Elaboração de cachos de 
uvas com papel crepe. 

 
Dia Mundial do 

Animal 
4 de outubro 

Promover o respeito e a dignidade 
dos Animais. 

Elaboração de um peixe em 
origami. 

Dia Mundial da 
Alimentação 
16 de outubro 

Promover hábitos alimentares 
saudáveis; 

Compreender as razões porque não 
se deve abusar de certos alimentos. 

 

Confeção de pão com as 
crianças; 

Halloween Festejar a data; 
 

Decoração do espaço 
recriando o ambiente 

temático do halloween; 
Feira de Halloween 

“Doçura ou Travessura” 
como forma de angariar 

“fundos” para a instituição. 
 

S. Martinho 
(11 de novembro) 

Promover o conhecimento e 
continuação da tradição. 

Atividades plásticas 
relacionados com esta data: 

desenhos e pinturas;  
 

Natal Vivenciar a época do Natal; 
Consciencializar as crianças para o 

verdadeiro sentido do Natal; 

Atividades relacionadas 
com o Natal (canções, 
histórias, decoração do 
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Promover valores como a 
solidariedade, respeito, amizade, 

fraternidade ,amor, etc.  
Promover uma relação de 

proximidade entre as famílias e a 
instituição. 

 

espaço, expressão plástica, 
etc.);  

Carta ao Pai Natal; 
Festa de Natal com as 
crianças, famílias e os 

funcionários da instituição; 
(16 de dezembro)  

 
 

2º Período 
 

Conteúdos Objectivos Específicos Atividades 
Inverno Conhecer as características desta 

estação; 
Reconhecer as alterações 

ocorridas nas diferentes estações 
do ano 

(outono/inverno/primavera/verão) 

Atividades relacionadas 
com as estações do ano: 

desenhos, pinturas, 
canções, histórias, etc.. 

Dia dos Reis 
6 de janeiro 

Comemorar o dia dos Reis; 
conhecer/ fomentar e continuar a 

tradição e os seus costumes; 

Aprendizagem de uma 
canção de Reis; 

“Cantar os reis” pela 
comunidade; 

Saúde e higiene Promover hábitos saudáveis; 
Reconhecer atitudes prejudicais à 

nossa saúde; 
 

Discussão sobre a 
higiene e elaboração de 
um trabalho de grupo 
sobre os cuidados a ter 

com o nosso corpo; 
Carnaval 

28 de fevereiro 
Proporcionar experiências que 

permite valorizar as 
manifestações culturais do 

Carnaval. 

Elaboração de máscaras;  
Festa de Carnaval: 

disfarces, dança, desfile 
de máscaras e pinhata; 

Dia da Mulher 
(8 de março) 

Valorização do papel da mulher 
na nossa sociedade e na nossa 

vida em particular; 

Confecção de um 
trabalho manual para 

oferecer a uma mulher 
especial; 

Dia do pai 
14 de março 

Comemorar o dia do Pai. Celebração do dia do 
pai: convidar os pais a 
virem ao ATL e com as 
crianças elaborarem um 
pequeno “presente”. 

Dia Mundial da Árvore 
21 de março 

Reflectir sobre os diferentes 
conceitos relacionados com o 

meio ambiente; 
Promover o respeito pela 

Natureza, conhecer atitudes que a 
podem preservar. 

Elaboração de uma 
árvore com corações de 

cartolina; 

Páscoa 
16 de abril 

Festejar a Páscoa e explorar os 
vários símbolos relativos à data. 

Atividades relacionadas 
com esta época: 

desenhos e pinturas de 
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ovos de Páscoa, coelhos, 
decoração do espaço;  

Férias da Páscoa Promover umas férias divertidas Atividades lúdicas: 
Jogos de Interior e 

Exterior; Atividades 
lúdicas e recreativas. 

Ateliers vários; 

 
3º Período 

 
Conteúdos Objectivos Específicos Atividades 
Primavera Conhecer as características 

desta estação e reconhecer 
as mudanças sazonais. 

Atividades relacionadas 
com o tema: desenhos, 

canções, pinturas, 
dramatizações, etc.. 

Dia Da Mãe 
7 de Maio 

Comemorar o dia da Mãe Celebração do dia da mãe: 
convidar as mães a virem 
ao ATL e com as crianças 
elaborarem um pequeno 

“presente”. 
Dia Mundial da Criança 

1 de Junho 
Conhecer os direitos das 

crianças; 
Comemorar esta data. 

Realização de uma 
pequena festa (jogos 

tradicionais,  música e 
dança etc.). 

Verão Conhecer as características 
desta estação e reconhecer 

as mudanças sazonais. 

Atividades de expressão 
plástica: desenhos, 

pinturas, texturas, colagem 
com flores, etc. 

Festa de Fim de Ano 
(data a definir) 

Promover o convívio e a 
proximidade entre o ATL, 
a família e a comunidade. 

Preparação da festa; 
Festa de fim de Ano; 

Programa de férias de 
Verão 

Promoção de tempos 
lúdicos, recreativos e de 

diversão; 
Promover o convívio e a 
relação com a natureza; 

Idas à piscina de Brito; 
Passeios ao parque da 
cidade e ao multiusos; 
Atividades desportivas/ 

jogos no campo de Jogos 
da SARC; 

Piqueniques no parque; 
Jogos de interior e exterior: 
caça ao tesouro, gincanas, 

jogos tradicionais, etc. 
Passeio Anual (destino a 

definir); 
Ateliers vários (ciência, 

culinária, musica, 
dança….) 
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Atividades Semanais 
 
 

Para além destas atividades pedagógicas, temos atividades semanais com monitores 

especializados em cada uma delas: 

- Bordados (na biblioteca, sexta-feira a partir das 17h30); 

A atividade dos bordados é muito apreciada pelas nossas crianças. Temos um grupo 

heterogéneo com mais meninas do que meninos mas é de salientar que os rapazes que 

experimentam esta atividade ganham um grande e especial apreço por ela. São sobretudo os 

pais que têm relutância em colocar os filhos nas aulas dos bordados.  

Esta atividade é monitorizada por uma funcionária da instituição que teve formação nesta 

área. Esta atividade possibilita às nossas crianças  participar em eventos culturais da nossa 

cidade, como a feira de artesanato. Este tipo de iniciativa promove um contacto histórico, 

cultural e educativo benéfico para as nossas crianças. Falamos, pois, em contextos de 

aprendizagem. 

- Natação (no complexo das piscinas de urgeses às quartas-feiras); 

Todos são unânimes em dizê-lo: A natação é um dos desportos mais completos que 

existe. Favorece um desenvolvimento quer físico (todo o corpo é trabalhado) e mental. As 

nossas crianças deslocam-se uma vez por semana às piscinas de urgeses, onde têm uma aula 

de 45 m. Levamos um número máximo de 22 crianças. Lá são divididas em dois grupos 

(uma pista para os níveis primários e outra para os mais avançados) e ficam com uma 

professora para cada grupo. A última aula do mês é considerada aula livre em que os 

professores proporcionam vários jogos dentro de água. 

 


