Relatório de avaliação do 1ºPeríodo
Ano Letivo 2016/2017
CATL Manuel Coco e CATL Porto Pinheiro

Odivelas, janeiro 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
1ºCiclo Porto Pinheiro, entre a Arroja e as Colinas do Cruzeiro.
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
e heteroavaliação.
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 1º período, no mês de setembro com o tema “Regresso às aulas”,
com as seguintes atividades:
 Realizámos pequenos quadrados para enumerar as regras do CATL;
 Elaborámos grafismos geométricos com colagens, nas capas individuais;
 Fizemos a nossa figura humana em grafite geométrico.

No mês de outono, com o tema “Arte através da música”, realizámos as
seguintes atividades:
 Elaboramos um instrumento musical – harmónio de palhinhas;

 Para o Dia das Bruxas realizámos um monstro de latas;
 Pesquisamos de músicas de S. Martinho;
 Fizemos um íman de mola com uma castanha, como lembrança do S.
Martinho.

No mês de novembro, com o tema “Arte com pinturas e cores do outono”:
 Fizemos guache em papel cavalinho;
 Pintámos com berlindes em tampas de sapatos;
 Realizámos carimbos com batatas;
 Fizemos pinturas através de moldes diversificados.

No mês de dezembro, com o tema “Arte de representar”:
 Escolhemos uma peça teatral, para dramatizar na peça teatral;
 Ensaiámos e preparámos o teatro e canções de Natal;
 Preparação dos cenários e dos adereços das personagens do teatro da
festa de Natal.
 Elaborámos uma lembrança de Natal para os pais - pendente em rolha
de cortiça, para a árvore de Natal;
 Organizámos uma Festa de Natal aberta aos pais.

Nas férias de Natal realizámos um plano de atividades que continha:
 Ida ao teatro “Onde está o Pai Natal!”;
 Ilustração em banda desenhada do teatro visionado;
 Escrita da carta ao Pai Natal;
 Leitura e interpretação de um conto de Natal;
 Concurso de moldagem de plasticina de algumas personagens do conto
de Natal;

 Tivemos uma sessão de relaxamento, ouvindo uma história e
imaginando o fundo do mar;
 Recortámos revistas, realizando foto-montagens;
 Jogámos alguns jogos como: estafeta, campeonato das cartas do UNO,
jogo da memória, torneio de ping-pong, quem corre mais depressa no
túnel, quando a música para stop e quem derruba mais pines;
 Dançámos com a laranja no meio de duas crianças;
 Fizemos mousse de chocolate branco e salame de chocolate;
 Falamos um pouco sobre os desejos e os sonhos de todos para 2017.

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.

