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Introdução 

 

O CATL, como valência integrada no Centro Social da Paróquia de Nossa Senhora 

da Ajuda, Porto, tem como finalidade: 

“Contribuir para a promoção integral de todos os habitantes, coadjuvando os 

serviços públicos competentes ou as instituições particulares, num espírito de 

solidariedade humana, cristã e social”. (retirado do Acordo de Cooperação do 

Centro de Atividades de Tempos Livres para extensões de horário e interrupções 

letivas sem almoço). 

 

Sendo esta a nossa principal missão, o nosso projeto de CATL pretende através 

de um trabalho de proximidade com, a comunidade educativa, crianças e famílias 

diminuir comportamentos de risco, potenciar competências, que permitam a crianças e 

famílias desenvolver competências e assim se tornarem mais felizes. 

 

Este plano teve em conta as avaliações do ano anterior onde conseguimos 

compreender o que é necessário modificar, alterar ou manter, para obter sucesso no 

futuro próximo. Teremos 3 momentos de avaliação intercalar, no fim do primeiro 

período, no fim do segundo período, e em julho de 2018. 

 

O presente relatório irá descrever a valência CATL e os seus objetivos, 

apresentando o plano de atividades e sua calendarização para o ano letivo 2017/2018.  
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Descrição da valência 

O CATL é uma valência do Centro Social da Paróquia de Nossa Senhora da Ajuda, 

Porto, que se dedica à ocupação dos tempos livres de crianças do 1º ciclo, com idades 

entre os 5 e os 10 anos, e apresenta-se com um carácter ocupacional e educativo, tendo 

em conta os objetivos que serão posteriormente apresentados.  

O grupo de crianças que frequenta o CATL é composto por 60 crianças distribuídas pelas 

seguintes faixas etárias: 

Idades Nº de crianças 

5 anos – 3 crianças 

6 – 7 anos – 31 crianças 

8 - 9 anos – 23 crianças 

10 – 3 crianças 

Do nosso grupo de pré-escolar foram integradas 14 crianças na nossa resposta, e 

integramos ainda 1 criança de fora da nossa Instituição. 

Este grupo distribui-se por três escolas: 

o Paulo da Gama – 9 (3 crianças com serviço de almoço)  

o 1º ano – 2; 

o 2º ano – 2; 

o 3º ano – 3; 

o 4º ano -  2 

o Pasteleira - 34 (19 crianças com serviço de almoço)  

o 1º ano – 16 

o 2º ano – 6 

o 3º ano – 7 

o 4º ano -  5 
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o S. João da Foz – 16 (12 crianças com serviço de almoço) 

o 1º ano – 2 

o 2º ano – 4 

o 3º ano – 6 

o 4º ano – 4 

 CRIANÇAS DO CATL POR ANOS DE ESCOLARIDADE 

1ºano: 20 

2ºano: 12 

3ºano: 16 

4ºano: 11 

Deste grupo destacamos 35 crianças, 55% do grupo, se encontra em situação de risco 

e/ou vulnerabilidade social, 26 estão integradaos na Escola da Pasteleira. Para este 

diagnóstico identificamos  as crianças com maiores fatores de risco associados, 

Alcoolismo na família, abuso sexual, negligênncia parental que levou à retirada das 

crianças, violência doméstica, exposição a modelos parentais desajustados,  reclusão. O 

grupo inclui  5 crianças com o pai detido, duas delas também a mãe, tendo sido 

entregues às avós. Dois irmãos, aguardam que o pai se apresente na esquadara, para 

cumprir pena de 6 anos por tráfico de droga. Tendo ainda 2 crianças, com os pais em 

liberdade há menos de um mês.  

No total do grupo 9 crianças, estão expostas ao fenómeno da reclusão na sua vivência 

familiar. 

Seguidamente explico, através do gáfico a distruição por residência, a situação dos 

Encarregados de educação face ao situação face ao trabalho, e uma realidade que tem 

vindo a aumentar nos últimos anos a saúde mental. 
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Bairro da pasteleira: 20 

Bairro Novo: 8 

Pinheiro de torres: 10 

Outras zonas da cidade: 22 
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Famílias com RSI: 24 

Famílias com RSI/emprego paralelo: 11 

Empregado: 34 

Reformado: 1 

Desempregado: 1 
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Do grupo total temos crianças acompanhadas em pedopsiquiatria são 16, 4 crianças que 

aguardam avaliação e/ou encaminhadas, 9 crianças estão medicadas para controlar 

hiperatividade, ou outas questões comportamentais. 5 crianças são acompanhadas pelo 

serviço de psicologia do Centro Social. Tendo em conta estes dados desenvolvemos 

trabalho de proximidade com a Psicóloga Institucional, que por sua vez faz mediação 

com o CHP (Magalhães Lemos).  

O CATL presta serviço em tempo letivo nas chamadas extensões de horário, isto 

é, no início da manhã com o acolhimento das crianças e o transporte das mesmas para 

as respetivas escolas, ao almoço com a resposta serviço de almoço, e no final da tarde 

com o transporte das crianças das escolas para o CATL. Onde usufruem de um 

diversidade de atividades lúdico-pedagógicas que passa pelo acompanhamento nos 

TPC, plástica, motricidade, leitura, relaxamento, música, entre outras. São pensadas em 

equipa e com o grupo das crianças, daí resulta a planificação semanal, que visa o alcance 

dos objetivos do plano de atividades, tendo sempre em conta o interesse do grupo e das 

famílias. 
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O CATL presta, ainda, serviço nas interrupções letivas, isto é, nas férias escolares, 

durante as quais as crianças podem frequentar a valência das 7h30 às 19h00, nas quais 

apresentamos uma diversidade de atividades, que garantem uma ocupação dinâmica e 

ativa dos tempos livres. Aproveitamos estes momentos de paragem escolar, em que as 

crianças estão o dia todo no CATL, para desenvolver atividades de carater específico, 

como se perceberá no plano de atividades à frente.  

Assim, definimos para este ano os seguintes objetivos gerais que integram 4 eixos: 

Crianças 

Objetivo geral: Promover atividades lúdico-pedagógicas que estimulem o 

desenvolvimento de competências pessoais, sociais e académicas das crianças do  

CATL. 

 

Famílias 

Objetivo geral: Melhorar competências parentais reforçando o envolvimento das 

famílias na vida dos seus EE. 

 

Equipa/organização 

Objetivo geral: Dinamizar espaços de aprendizagem e partilha para a equipa educativa 

do CATL. 

 

 

Comunidade: 

Objetivo geral: Intensificar o trabalho com os parceiros educativos na área de 

intervenção do Centro Social. 
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Crianças 

Promover atividades lúdico-pedagógicas que estimulem o desenvolvimento de competências pessoais,  

sociais, académicas e de contato com a natureza e comunidade local das crianças do CATL.  

 

Objetivos específicos Atividades Indicadores de avaliação Destinatários Equipa envolvida Calendarização 

Acompanhar o grupo de 

crianças do CATL na 

realização dos trabalhos 

de casa 

Apoio ao estudo Nº de sessões 

Nº de crianças que 

participam 

 

Crianças CATL 

Equipa do CATL 

Voluntários 

 

Ao longo do ano letivo, 

incluindo pausas letivas 

 

Dar apoio, individualizado 

a crianças que 

apresentem mais 

dificuldades de 

aprendizagem e ou 

comportamento 

Apoio ao estudo 

individualizado 

Atendimento 

individual 

Parceria com SPO 

(serviço de psicologia) 

Nº de crianças com 

apoio individualizado 

Nº de atendimentos  

Nº de reuniões conjuntas  

Nº de contactos 

 

Crianças CATL 

Equipa do CATL 

Voluntários 

Gabinete de 

psicologia 

Escolas  

Outros parceiros 

 

 

Ao longo do ano letivo, 

incluindo pausas letivas 
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Contactos com as 

escolas e outras 

entidades 

 

Criar duas atividades 

anuais dirigidas ao grupo 

de crianças do CATL  

 

Dança 

Karaté  

Nº sessões 

Nº de participantes 

Registo do monitor 

Crianças CATL Equipa do CATL 

Equipa externa à 

Instituição 

 

 

Dança: 6f às 17h45 às 

18h30 

Karaté: 3f e 5f 18h00 às 

19h00 

 

Objetivos específicos Atividades Indicadores de avaliação Destinatários Equipa envolvida Calendarização 

Conhecer o nosso país e 

suas tradições 

 

Atividade plástica; 

Atividade culinária; 

Visitas; 

Hora do Conto 

 

Nr de crianças que 

participaram; 

Nr de atividades 

desenvolvidas; 

 

 

 

Crianças do 

CATL 

 

 

Equipa do CATL; 

Equipa externa; 

 

 

Em tempo letivo 

2f e 4f 
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• Trabalhar a transição 

do grupo do 4ºano 

para o 2ºciclo e dos 5 

anos para o CATL; 

 

• Definir, implementar e 

avaliar estratégias de 

transição positiva das 

crianças com NEE 

e/ou dificuldades de 

aprendizagem para o 

1º ciclo; 

 

 

 

Intercâmbio no C. 

Comunitário; 

Desenvolver CIIL em 

sala dos 5 anos; 

Intercâmbio sala dos 

5 e CATL; 

• Trabalho 

individualizado 

com crianças NEE 

e/ou dificuldades 

de aprendizagem 

 

Nº de crianças 

envolvidas nas atividades 

do CC; 

Diversidade de resposta 

no CC; 

Nr de reuniões CIIL e 

equipa; 

Nr de atividades 

desenvolvidas em 

conjunto; 

• Registo do trabalho 

realizado com 

crianças NEE; 

 

 

Crianças CATL; 

Grupo dos 5 

Anos; 

Crianças do 

CC; 

 

Equipa do CATL 

Equipa do C.C. 

Equipa pré-

escola; 

Equipa CIIL 

 

 

 

Setembro de 2017 a 

agosto de 2018 – 

intercambio CC e CATL; 
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Participação nos 

momentos de convívio do 

Centro 

Aniversario do centro; 

Natal; 

Final de ano; 

Registo fotográfico; 

Nr de crianças envolvidas 

   

 

 

Famílias 

Melhorar competências parentais reforçando o envolvimento das famílias na vida dos seus EE. 

Objetivos específicos Atividades Indicadores de avaliação Destinatários Equipa envolvida Calendarização 

 

Atender todos os 

encarregados de 

educação das crianças do 

CATL 

 

Atendimentos 

individuais 

Fichas individuais 

Planos Individuais 

 Nº de atendimentos 

 

Famílias 

 

Equipa técnica do 

CATL 

 

1º e 2º período 
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Realizar 2 reuniões de E.E. 

por ano letivo 

Reunião de pais Registos das reuniões 

Nº de presenças  

 

Famílias Equipa do CATL e 

de Centro 

setembro 2016 

julho de 2017 

Criar um grupo de pais 

 

Sessões parentais 

 

Nº de sessões 

Nº de presenças 

Inquérito às famílias 

Famílias 

Equipa externa  

Equipa do CATL 

1º período 

Participação nos 

momentos festivos 

dedicados à família 

Atividades dirigidas às 

famílias 

Avaliação das atividades; 

Nº de participantes nos 

dias da família e registo 

fotográfico 

Famílias 

Equipa externa  

Equipa do CATL 

Durante o ano letivo 
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Equipa 

Desenvolver espaços de aprendizagem e partilha para equipa educativa do CATL 

 

Objetivos específicos Atividades Indicadores de avaliação Destinatários Equipa envolvida Calendarização 

 

Realizar 2 reuniões 

mensais 

 

Reuniões de equipa  

 

 

Nº de reuniões 

Registo das reuniões 

 

Equipa do 

CATL 

 

Equipa do CATL  

 

Em tempo letivo 

 

Incentivar equipa a 

participar numa formação 

por período 

 

 

Sessões de formação 

 

Nº de formações; 

Nº de elementos em 

formação 

 

Equipa do 

CATL 

 

Equipa do CATL  

 

Em tempo letivo 
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Comunidade  

Intensificar o trabalho com os parceiros educativos na área de intervenção do Centro Social 

 

Objetivos específicos Atividades Indicadores de avaliação Destinatários Equipa envolvida Calendarização 

 

 Reunir com as 3 escolas e 

instituições parceiras  

 

Reuniões com as 

entidades parceiras 

 

Nº de reuniões 

Registos das reuniões 

Plano de trabalho 

conjunto 

 

Escolas, 

entidades 

parceiras e 

crianças 

 

Equipa técnica do 

CATL e outros 

técnicos do 

Centro 

 

Em tempo letivo 

 

Dar a conhecer o trabalho 

desenvolvido na 

instituição 

 

Jornal/Site da 

instituição 

 

 

Nº de jornais 

Nº de notícias 

  

 

Comunidade 

 

 

 

Equipa do CATL e 

outras valências 

 

 

Ao longo do ano 
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Criar parceria formal com 

escola da Pasteleira 

Recreio escola 

Reuniões 

Atividades 

desenvolvidas; 

Diminuição de conflitos 

recreio 

Nr de reuniões 

Escola da 

Pasteleira 

Equipa CATL; 

Equipa CC; 

Em tempo de aulas 
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