PLANO ANUAL 2014/2015

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO DE APOIO À FAMÍLIA
JARDIM DE INFÂNCIA DA AMEIXOEIRA

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO DE APOIO À FAMÍLIA – AAAF
JARDIM DE INFÂNCIA DA AMEIXOEIRA
A Componente de Apoio à Família é um projeto de Educação que visa proporcionar às crianças do Jardim de Infância um conjunto de apoios, atividades formativas e
ocupacionais que permitam uma melhor otimização e gestão do seu tempo extraescolar, através de atividades lúdicas e pedagógicas.
As atividades de animação socioeducativa têm como grande objetivo o fruir. Nestas atividades é muito mais importante o grau de envolvimento e satisfação das
crianças do que a existência de um produto. É mais importante o prazer de estar e conviver do que a preocupação com o desenvolvimento e aprendizagem.
O tempo de animação socioeducativa é mais solto e intimo, menos estruturado, vocacionalmente mais aberto à informalidade, à ausência de sistematicidade e à
multiplicidade de respostas.

A Componente de Apoio à Família tem como objetivo:
- Proporcionar um ambiente relaxante e calmo antes de iniciar a atividade letiva;
- Proporcionar momentos de lazer e diversão a todas as crianças;
- Promover a coesão do grupo e as relações de amizade;
- Tornar este espaço o mais lúdico possível, promovendo a interação entre as crianças, através da partilha de saberes, proporcionando-lhes enriquecimento e
consequentemente, desenvolvimento pessoal e social;
- Articular a componente pedagógica do Jardim de Infância com a AAAF, com vista à formação e desenvolvimento harmonioso das crianças.
- Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de efetiva colaboração com a comunidade.
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Espaços ocupados/disponibilizados para as crianças:

- 3 Salas do Jardim de Infância;
- 1 Sala Polivalente
- Espaço Exterior / Recreio
- Ginásio da Escola
- Refeitório (almoço/lanche)
- 3 Casas de banho
Para este ano letivo de 2014/2015, o número de crianças inscritas e que frequentam a AAAF do Jardim de Infância são um total de 114
crianças, 6 monitores (mais 3 de apoio entre as 15h00 e as 16h30), no seguinte horário:
Manhã – 8h00-09h00 – Tarde – 15h00-19h00.
- Para além das atividades que constam no “Plano Anual”, as crianças ainda usufruem semanalmente das seguintes ações: Atividade Física,
Iniciação ao Inglês (a partir dos 4 anos), e Expressão Musical.
- Nos períodos das interrupções letivas, serão apresentadas propostas de atividades específicas e diárias que tenham por base a descrição
das atividades deste Plano Anual.

Atividades

Objetivos Específicos

Expressão Dramática
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Este atelier tem como objetivos
estimular a interação entre as
crianças através do estar, ouvir,
partilhar e colaborar, procurando
fomentar competências para o
bem-estar individual e coletivo.
Para além disso são objetivos deste
atelier, promover o interesse das
crianças para diferentes temas, tais
como: Amizade, Partilha,
Ambiente, Família, entre outros
que achamos pertinentes.
Promover o gosto pelas Artes é
fundamental nesta ação.

Estratégias

Pretende-se realizar atividades que
permitam à criança construir,
escutar e ver diferentes contos e
histórias.
Estas são atividades alternadas, no
sentido em que a criança pode ser
um simples ouvinte/espectador, ou
interveniente, participando,
contando ou dramatizando a
história, individualmente ou em
grupo.

Descrição de Atividades

Dramatização de histórias
com:
Elaboração de fantoches,
pinturas de rosto, cenários,
sombras, imagens, jogos,
incluindo de expressão
corporal.

Recursos
Humanos
Equipa Educativa
da Componente
de Apoio à Família,
Pais, Monitores,
alunos da escola
Eurico Gonçalves e
Intervenientes da
Ludoteca da
Clarinha

Recursos Materiais

Fantoches, Livros de Histórias,
Roupas de disfarce, máscaras,
música (CDs), papel de cenário,
cartão e cartolinas, tecidos, colas,
tesouras (para elaboração das
personagens).

Interrupções Letivas

Atividades Livres
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Este tempo ao fim do dia tem
como objetivo estimular a
interação entre as crianças, de
forma livre, através da promoção
de um lugar para todos e cada um,
através da brincadeira livre, mas
supervisionada.

Pretende-se dar a oportunidade às
crianças de brincar por sua escolha,
com os seus colegas ou sozinhos, no
que for do seu interesse. Estas
atividades serão sempre
supervisionadas, orientadas pelos
monitores responsáveis da AAAF, e
serão disponibilizados materiais para
este efeito. Pretende-se ainda criar
com as crianças pequenos baús,
estantes, e outros espaços, onde
possam guardar livros, brinquedos e
outras diversões para explorar.

Vários géneros de
brincadeira, faz de conta,
nos cantinhos, garagem,
casinha, leitura, pinturas,
desenhos, puzzles,
apanhada, jogo da mata,
macaquinho chinês, outros
jogos tradicionais que as
crianças queiram.
Visualização de filmes
(banda desenhada, seus
heróis favoritos).

Equipa Educativa
da Componente
de Apoio à Família;
Pais;

Aparelhagens de música, cd s,
dvd, filmes; jogos didáticos:
puzzles, legos, jogos de encaixe,
livros, cubos, utensílios de
cozinha, carros, pistas, bolas,
cordas, arcos, papel de cenário,
plasticina, tintas, lápis de cor e
cera, canetas de feltro, cartolina,
jornais, revistas, colas, tesouras,
atividades de culinária (com
várias receitas).

Neste período, o principal objetivo
é proporcionar momentos de pura
brincadeira e divertimento em
diferentes locais e contextos,
estimulando a sua criatividade e o
seu bem-estar;
Promover a interação social, a
partilha de experiências e de
conhecimentos, entre grupos de
diferentes faixas etárias e classes
sociais;

Atividades dinamizadas por
diferentes intervenientes, de modo a
ir ao encontro das necessidades das
crianças.

Atividades alusivas aos
períodos de interrupções
letivas respetivos: Natal,
Carnaval, Páscoa, férias de
Verão, no âmbito das
expressões: Plástica,
Dramática, Musical (Danças
Criativas), Jogos
Tradicionais, Culinária,
Cinema e Passeios/Visitas
(parques, museus, espaços
pedagógicos).

Equipa Educativa
da Componente
de Apoio à Família;
Pais, Monitores e
alunos da escola
Eurico Gonçalves;
Intervenientes da
Ludoteca Clarinha

Aparelhagens de música, cd s,
DVDs, filmes; jogos didáticos:
puzzles, legos, jogos de encaixe,
livros, cubos, utensílios de
cozinha, carros, pistas, bolas,
cordas, arcos, papel de cenário,
plasticina, tintas, lápis de cor e
cera, canetas de feltro, cartolina,
jornais, revistas, colas, tesouras,
atividades de culinária (com
várias receitas).

