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Enquadramento 

Para o presente Ano Letivo de 2014/2015, o Lisboa Ginásio Clube (LGC), Instituição 

de Utilidade Pública sem fins lucrativos, será novamente Entidade Executora das 

Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) do Jardim de Infância do Lumiar 

(JIL), pertencente ao Agrupamento de Escolas Professor Lindley de Cintra. 

A AAAF procura dar resposta à dimensão social, resultante dos horários de trabalho 

dos pais e encarregados de educação e à dimensão pedagógica privilegiando a 

ocupação do tempo livre de forma lúdica, mas estruturada e com intencionalidade 

educativa. 

Este projeto segue as linhas orientadoras dos Anos Letivos anteriores, trabalho 

realizado em parceria com o JIL, Agrupamento de Escolas e contamos ainda com o 

trabalho e colaboração da Associação de Pais, o trabalho será projectado e pensado 

com as crianças e para as crianças dentro das linhas orientadoras dadas pelo JIL. 

 

Período de Funcionamento 

A AAAF funciona das 08H00 às 09H00 e das 15H00 às 17H30 com prolongamento até 

às 19H00. 

Nas interrupções lectivas e período de férias, caso se justifique, poderão ser 

dinamizadas actividades em horário a tempo integral das 08H00 às 17H30, com 

prolongamento até às 19H00. 

 

Atividades 

As atividades correspondem às linhas orientadoras propostas pelo Ministério de 

Educação, e são ministradas por monitores qualificados, proporcionando às crianças o 

desenvolvimento das suas capacidades físicas, intelectuais, criativas e sociais. Estas 

irão privilegiar a brincadeira e a aprendizagem de carácter não formal, através da 

escolha livre de actividades, dentro de um planeamento pensado para e com as 

crianças. As actividades propostas são elaboradas de acordo com os objectivos e 

directivas das educadoras do estabelecimento e do próprio Projecto Educativo, e em 

grande medida dependem, dos recursos disponíveis no JIL e do LGC. Sempre que 

possível, será privilegiado o recurso a materiais reutilizáveis e recicláveis. 
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Na continuidade do Ano Letivo passado a Associação de Pais do JIL organiza um 

conjunto de Actividades pensadas para as crianças desta faixa etária, sendo que a 

CAF é parceira na organização logística das mesmas.  

A Organização Mundial de Saúde reconhece que a atividade física divertida e 

motivadora, para além de proporcionar um desenvolvimento integral da criança e 

múltiplos benefícios físicos, psicológicos e sociais, promove também a aquisição de 

um estilo de vida activo e saudável. Nesta lógica e beneficiando das valências do 

LGC, continuaremos a promover, no seguimento do êxito obtido no ano anterior e 

como atividade permanente uma aula semanal de Actividade Física, leccionada por 

uma professora especializada na área. Serão abordados temas como Ginástica 

Infantil, Expressão Corporal, entre outros. 

Será ainda estabelecido semanalmente ateliers de Expressão Plástica de Jogos de 

Grupo, e Dança, para melhor organização dos grupos. 

Propomos assim o seguinte horário semanal: 

  2ª Feira  3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

8/9:00  Receção das crianças 

    

15/ 15:30  
Expressão 

Corporal 
Brincadeira Livre 

15:30/ 16:00  Lanche 

16/ 16:30  Expressão 

Corporal 

Expressão 

Plástica 
Jogos Cinema  Dança 

16:30/ 17:30  

17:30/ 19:00 Prolongamento 

 

Temática Anual 

"Reciclar para Jogar" será a temática anual sobre a qual se estruturará e enquadrará 

as atividades a desenvolver ao longo do Ano Letivo. Pretendemos assim dar enfase À 

necessidade crescente de eliminar desperdícios e de reutilizar materiais. A aquisição 

deste conceito será gradual e contínua.  

 

Metodologia de Trabalho 

Assim como o trabalho anteriormente realizado pela AAAF, vamos continuar a 

trabalhar em estreita parceria com a coordenação do JIL, pois acreditamos que 
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obtivemos bons resultados desta parceria. Em conjunto com a coordenação do JIL, 

serão projectadas atividades, festas e eventos para e com a comunidade, trabalhando 

a AAAF em parceria com as Educadoras das Salas, de forma a o JIL ter um método 

de trabalho uniforme. 

 

Desta forma a AAAF planeia promover e colaborar nas festas do Plano Anual de 

Actividades do JIL, sempre complementando o trabalho executado nas salas e 

trabalhando em parceria, a ajudar nas atividades propostas, de forma a harmonizar o 

trabalho de todos os profissionais e das crianças. Desta forma estão previstas 

reuniões de coordenação do JIL e da coordenação AAAF LGC, de forma a aferir 

métodos eficazes. 

A AAAF terá o seu próprio plano de trabalho mensal, as atividades serão pensadas em 

Projectos de Trabalho, e irá de encontro aos interesses das crianças. 

 

Interrupções letivas e Férias Escolares 

Neste período pretende-se que as crianças vivenciem novas experiências, sempre que 

possível, serão realizadas outro tipo de atividades como saídas do JI com possíveis 

parcerias com entidades locais, e levar os pais ao JI. Será sempre realizado um 

programa de actividades apresentado ao JIL, e Agrupamento, posteriormente será 

entregue aos encarregados de educação. 

 

Monitorização e avaliação 

Procurando assegurar um correcto apuramento de resultados e impactos deste 

projecto, serão definidos um conjunto de indicadores, metas e fontes de verificação, 

em função daqueles previstos no Plano de Actividades do Estabelecimento e do 

Projecto Educativo do Agrupamento. 

O LGC fará um acompanhamento da equipa CAF, em articulação com a coordenação 

do JIL, através de um coordenador destacado exclusivamente para o efeito e que se 

encontra diariamente no terreno. 


