Relatório de avaliação do 3º Período
Ano Letivo 2016/2017
CATL Manuel Coco e CATL Porto Pinheiro

Odivelas, junho de 2017

A nossa Associação de Pais situa-se nos terrenos pertencentes da Escola
Básica do 1ºCiclo Manuel Coco, junto ao Largo da Feira e a Escola Básica do
Porto Pinheiro.
Incorporando-se na lógica da realização de um balanço, surge este relatório
como um meio de desenvolvimento pessoal e profissional e uma forma de auto
Durante os anos 2016/2018, este projeto terá como tema “Comunicar com
Arte”. As atividades apresentadas neste projeto têm como objetivo realçar a
importância que as artes ocupam na educação e de que forma elas favorecem
e transformam o desenvolvimento integral da criança. Este conceito leva-nos a
uma educação que se preocupa com a formação do ser, da pessoa no seu
todo, realçando o desenvolvimento do carácter, da imaginação, da criatividade
e da expressão, estes 2 anos comunicando, colocando em prática toda a nossa
aprendizagem para o bem comum, criando e comunicando…
A arte como ferramenta de desenvolvimento e transformação assume uma
vertente lúdica nas atividades apresentadas às crianças e permite que elas
desenvolvam as suas competências através da estimulação da sua imaginação
e criatividade.
Este projeto é desenvolvido na valência de CATL (Centro Atividades Tempos
Livres), com crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico e em que de momento as
atividades estão a decorrer em salas de aulas que nos são disponibilizadas
pelas Escolas Básicas.
Iniciámos o 3º período, no mês de abril com o tema “Vamos trazer o cinema”,
com a seguinte atividade:
➢ Dinamizamos uma sessão de cinema no CATL;
➢ Elaboramos um colar com anilhas de latas - Lembrança para o Dia da
Mãe;
➢ Decalcamos um desenho e por fim pintamo-lo.

No mês de maio, com o tema “Arte e desenho”, realizámos as seguintes
atividades:

➢ Realizámos uma aula - aberta de Yoga ente as mães e os respetivos
filho, de forma a promover o convívio entre mães/filhos;
➢ Desenhámos o local do recinto da escola que cada criança mais gosta;
➢ Elaborámos a técnica digitinta com velas.

No mês de junho, com o tema “Arte de Recortar”:
➢ Elaboramos um moinho de vento para o Dia Mundial da Criança;
➢ Dinamização dos insufláveis pelos animadores da colónia para todas as
crianças das 2 escolas;
➢ Realizámos um painel de recortes, alusivo aos Santos Populares;
➢ Realizamos os diplomas aos finalistas – Boneco cilindro;
➢ Organizámos e expomos alguns trabalhos feitos ao logo do ano letivo,
na festa do agrupamento.

No dia 1 de julho realizou-se a 5º festa final de encerramento das atividades da
Associação de País, onde as crianças demonstraram algumas representações
das atividades em que estavam inseridas, em que no final entregou-se a capa
dos trabalhos e um diploma aos finalistas presentes na festa e por fim existiu o
convívio entre todos os pais e crianças, podendo usufruir de bebidas, porco no
espeto e gelados. No final da festa partiu-se um bolo de forma a comemorar o
5º aniversário desta festa.
Nas férias de verão realizámos um plano de atividades para os três meses de
férias, contendo por dia uma atividade de manhã e outra de tarde, estando
também a decorrer em simultâneo duas colónias de férias, com ida á praia e
com diversas atividades, que decorrem ente 3 de Julho a 28 de Julho.
Paralelamente ao tema principal do projeto acompanharam-se as crianças nas
atividades de higiene, alimentação, educação, etc.
O apoio escolar foi constante ao longo do período, existindo pelo menos duas
horas diárias destinadas para o apoio nos trabalhos de casa e em matérias que
levantam dúvidas às crianças.

As crianças ao longo destes 4 meses apresentaram um desempenho bastante
satisfatório em todos os trabalhos elaborados.
Como balanço final, consideramos que foi um período com grandes obstáculos
e desafios que tivemos de ultrapassar, mas cheio de emoções e de grande
riqueza para todos nós. Aprendemos todos com a amizade, com o trabalho em
grupo, com o empenhamento, com a força, com o estudo e com as
brincadeiras, pois, na verdade, o ATL é um espaço mágico, propício a
aprendizagens lúdicas e educativas.

