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PROJETO E PLANO DE ATIVIDADES 

A Componente de Apoio à Família (CAF), da Junta de Freguesia do Lumiar, é um espaço destinado a acolher 

crianças do ensino básico da Escola Básica Quinta dos Frades. 

A CAF pretende crescer, tornando-a num espaço mais diversificado, ativo e moderno, com uma vertente lúdica e 

pedagógica. 

Com a intenção de ir ao encontro das necessidades dos encarregados de educação, da escola e principalmente 

das crianças, a CAF desenvolveu um projeto para o ano letivo de 2014/2015 com o tema geral “COMO ERA E 

COMO É – TRADIÇÕES DE OUTROS TEMPOS”.  

A ideia base deste projeto é mostrar e demonstrar às crianças como se brincava e como se vivia no tempo dos 

pais e dos avós, sem a tecnologia de hoje em dia. Não querendo, de todo, deixar de parte ou esquecer a 

tecnologia, pois ela é fundamental para os dias de hoje, é importante passar o conhecimento e as tradições de 

outros tempos, às novas gerações, de modo a que as mesmas perdurem no tempo.  

Tendo em vista a promoção do conhecimento, da comunicação, da capacidade de iniciativa, da consciência 

crítica, da criatividade e da autonomia, iremos realizar diversas atividades ao longo do ano, tais como, ateliers 

de expressão plástica, onde se pretende construir brinquedos antigos, ateliers de teatro, leitura e memorização 

de lenga lengas, cantigas e lendas de antigamente, sessões de cozinha, etc. 

O espaço CAF está organizado em três salas, uma com alunos de primeiro ano, uma de segundo e terceiro anos 

e outra com crianças de terceiro e quarto ano. Cada uma das salas tem um ou dois monitores, todos eles de 

áreas diferentes. O objetivo deste ano é cada monitor desenvolver dentro do tema, para além das actividades 

comuns do Plano Anual de Atividades, um projeto paralelo, dentro da sua área de trabalho, com as crianças. 

Assim a sala de primeiro ano vai desenvolver um projeto artístico, onde vai trabalhar a área das artes plásticas e 

de teatro. A construção de fantoches originais ou feitos a partir de histórias infantis, a construção de um 

teatrinho de fantoches e a própria representação das peças fazem parte de algumas das atividades propostas 

para este ano. 

Na sala do segundo e terceiro ano, vão-se desenvolver dois projetos em paralelo, um de manhã e outro à tarde. 

O projeto da manhã consiste em construir uma horta interior de cheiros e chás e outra exterior, 100% biológica. 

Esperemos conseguir, mais para o fim do ano, fazer um “chá das cinco” com os encarregados de educação e 

quem sabe fazermos uma sopa só com os nossos produtos.  

Da parte da tarde, os alunos irão participar num atelier de costura onde poderão fazer e criar personagens, 

presentes, objectos lúdicos e utilitários, etc.  

O monitor da sala de terceiro e quarto ano é da área de música, área essa em que se vai focar o projeto desta 

sala. A criação de um grupo musical e/ou de uma banda de percussão, aulas de iniciação musical e de flauta são 

dois objetivos a atingir.  
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Paralelamente a todos estes projetos, as crianças também irão participar e colaborar em ateliers de artes 

plásticas, a realizar ao longo do ano letivo, com o coordenador da CAF que é da área das artes.  

Construção de espantalhos, de um teatro de fantoches, de instrumentos musicais e de instrumentos de 

percussão com materiais recicláveis como bidons, garrafões, jerricans, etc, fazem parte das atividades desses 

ateliers. 

Ao longo do ano letivo, todos os alunos da CAF, irão realizar duas vezes por semana os trabalhos de casa da 

Escola. Para ajudar à realização dos mesmos, adquirimos dicionários de Português e Inglês, um Prontuário de 

Português, diversos livros de estudo e de histórias englobados no Plano Nacional de Leitura. 

Iremos também, como é habitual, comemorar épocas festivas como o Natal, a Páscoa, o Carnaval, os Santos 

Populares e dias comemorativos como o Dia da Mãe, o Dia do Pai, o S. Martinho, o 25 de Abril, etc. 

No que respeita a férias, a CAF pretende torna-las mais diversificadas e mais ativas. Promover a relação com 

crianças de outras CAF da zona como é o caso da CAF de S. Vicente, a CAF da Cruz Vermelha e a CAF da 

Ameixoeira. Saídas e passeios ao circo, a museus e exposições, a parques e quintas pedagógicas, fazem parte 

também de algumas atividades planificadas para este ano.  

Este ano letivo vamos abrir a CAF, durante os períodos não letivos a alunos de 5º e 6º ano, indo ao encontro de 

uma necessidade dos Pais, uma vez que a oferta exterior é muito reduzida ou nula. E vamos também estar 

abertos durante todo o mês de agosto.  

De modo a relatar e dar conhecimento de todas as nossas actividades vamos criar um Jornal Digital feito pelas 

crianças e orientado pelos diversos monitores e uma página de facebook com acesso a todos os encarregados de 

educação. 

Para este projeto ser concretizado e ter sucesso é fundamental o apoio e a participação de todos os 

encarregados de educação. Para estes também foram pensadas algumas atividades, tais como, a hora do conto 

e da música, onde se pretende que cada encarregado de educação apresente à sala do seu educando uma 

história ou cantiga que ouvia quando era pequeno, partilhe receitas antigas de família, participe nas Marchas 

Populares da CAF este ano com Pais e Filhos e no Arraial Popular.  

Finalmente é importante referir que a Componente de Apoio à Família vai trabalhar em conjunto com a Escola 

Básica Quinta dos Frades, com a Educar a Sorrir, responsável pelas Atividades de Enriquecimento Curricular e 

com a Associação de Pais. Iremos realizar programas em conjunto como uma Demostração da Escola Segura, 

pertencente à Policia de Segurança Publica, uma Troca de Brinquedos Usados na altura do Natal e uma Troca de 

Livros Usados na Semana da Leitura, que se irá realizar em Março. Pretendemos também juntarmo-nos para 

comemorar datas e épocas festivas, ao longo do ano lectivo. 

 

 


