PSICÓLOGA
Dr.ª Imma Pereira Antunes

INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA
Imma Pereira Antunes

Ao longo do ano de 2014, as funções desempenhadas como Psicóloga desta
Instituição corresponderam maioritariamente, às mesmas áreas de intervenção
dos anos anteriores.


Actividade Assistencial:

- Apoio Psicológico individual e de grupo às crianças em Instituição.

- Avaliação Psicológica às crianças em Instituição com o intuito de elaboração
de relatórios solicitados pelo Tribunal ou pelas Equipas da Segurança Social.

- Apoio Psicológico e avaliação às funcionárias da instituição.

- Reuniões/sessões com pais biológicos, essencialmente com vista à
reabilitação

das

famílias

disfuncionais

e

problemáticas,

das

crianças

institucionalizadas e à avaliação da viabilidade de reintegração das crianças
nas mesmas (com consequente emissão de pareceres).



Actividade Não-Assistencial:

- Saídas em resposta a solicitações de Tribunal.
- Relatórios em resposta a solicitações de Tribunal e outros.
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- Reuniões com a Irmã Directora da Instituição, com o Pessoal Técnico Assistente Social, Terapeuta da Fala e Professoras a desempenhar funções na
instituição.
- Reuniões fora da Instituição com Professoras do Ensino Regular e
Professoras da DREER, que dão Apoio Pedagógico Especializado às nossas
crianças, para o acompanhamento da progressão e sucesso escolares.
- Formação Profissional Contínua às Funcionárias da Instituição.



Análise Global

Efetuando uma análise generalista às atividades desenvolvidas ao longo do
ano, podemos verificar que a maior parte do tempo de trabalho foi, como já é
habitual, despendido na intervenção direta com as crianças, quer no Apoio
Psicológico individual centralizado nas crianças que evidenciaram sinais de
perturbação

emocional

ou

adaptativa/comportamental,

quer

na

intervenção/observação pontual em grupo e em ambiente livre, em especial
com as crianças mais jovens, quer na avaliação psicológica individual
(aplicação de testes de psicodiagnóstico).

Uma vez que, cada vez mais é exigido às instituições uma intervenção mais
abrangente, nomeadamente na reabilitação das famílias disfuncionais e
problemáticas das crianças institucionalizadas, uma parcela considerável do
tempo de trabalho foi dedicada a sessões com os pais das crianças
institucionalizadas – pretende-se que os pais sinalizados, sejam chamados a
comparecer pelo menos, duas vezes por ano.
Esta intervenção tem o duplo objetivo de, por um lado trabalhar com os
progenitores as suas dificuldades socio-afetivas que podem ser impeditivas da
reintegração familiar das crianças e por outro lado, recolher periodicamente
informação sobre esses mesmos aspetos da sua vida pessoal, o que facilita a
avaliação da progressão familiar e consequentemente a elaboração de
relatórios para tribunal e tomadas de decisão sobre a visitação ou/e idas a
casa.
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A intervenção junto aos funcionários da instituição, quer através de uma
abordagem formativa e pedagógica (em grupo) quer de uma acção terapêutica
e diagnóstica (individual), tem por objectivo avaliar algumas características da
sua personalidade em particular e saúde mental em geral, ajudar em alguns
pontos que se mostrem menos sadios, debilitados ou empobrecidos,
beneficiando-os como pessoas e consequentemente, melhorando as suas
habilitações e competências como agentes educativos que são.
Ao longo deste ano, foi feita apenas uma intervenção formativa junto às
funcionárias da instituição, subordinada ao tema “Vidas em Risco – Vícios e
Atitudes”, cujo objetivo geral foi alertar para a importância do bem-estar e da
saúde individual como fator determinante dum desenvolvimento pessoal e dum
desempenho profissional adequados.

Deu-se continuidade ao programa de intervenção psicopedagógica, (com um
pequeno grupo de funcionárias que têm uma intervenção mais direta com as
crianças) cujo objetivo geral visa a elaboração, a longo prazo, dum manual de
regras e boas práticas, a ser implementado pela Instituição, e desde já
utilização das mesmas, por todos os agentes educativos desta instituição.


Reflexão
Todas as funções desempenhadas regeram-se pela adopção e execução de
estratégias que visaram a observância dos projectos de vida individuais de
cada criança, salvaguardando sempre o seu interesse superior e a acautelando
os seus direitos, numa perspetiva dinâmica sociocultural, psico-emocional e de
aprendizagem/progressão escolar.

De ano para ano, torna-se evidente, nos vários contextos, uma cada vez maior
exigência por parte das instituições de apoio social, nomeadamente, Tribunal
de Família e Menores e Segurança Social, de um atuação mais participativa e
com mais exigências técnicas por parte das instituições de acolhimento de
crianças. Consequentemente, o trabalho normalizado e a aplicação de testes,
muitas vezes acabam por tirar tempo ao trabalho de extrema importância que é
o do apoio psicológico e a psicoterapia.
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Segue em anexo, uma breve análise quantitativa do trabalho efetuado.



Plano de Atividades para 2015:

Ao longo do ano de 2015 pretende-se para além de manter as actividades já
desempenhadas no ano transacto:

- Continuar a dar ênfase à intervenção formativa e informativa em grupo,
às funcionárias da instituição, dando prioridade às funcionárias que trabalham
directamente com as crianças nas suas atividades diárias.

- Aumentar a disponibilidade para a intervenção psicoterapêutica
individual às funcionárias da instituição, de acordo com a sua procura, por parte
das mesmas.

- Dar continuidade ao Programa de Intervenção Psicopedagógica

- Manter e ampliar a intervenção junto às famílias biológicas das
crianças institucionalizadas, cumprindo o plano de reabilitação e convocandoas de acordo com o mesmo, tendo em vista a melhoria das suas competências
parentais e a reintegração das crianças nas mesmas.

- Intensificar a aplicação de testes de psicodiagnóstico às crianças em
geral a fim de dar uma resposta mais célere aquando de pedidos de relatórios
por parte do Tribunal de Família e Menores ou da Segurança Social, em
Processos de Promoção e Proteção ou em processos de Adoção.

A Psicóloga

Imma Pereira Antunes
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Análise Quantitativa

Totais em Número de Sessões
1%
6% 0%

8%

Reuniões com a Irmã Diretora

7%

Apoio Psicológico às Crianças

8%

Reuniões Técnicas
Apoio Psicológico Às Funcionárias
Saídas a Tribunal

70%

Formações Dadas
Sessões com Mães

Totais em Horas
23

26

26
19

22

26

25

24

16
12

21

10

8

ASSISTENTE SOCIAL
Drª Patrícia Rodrigues Camacho

Relatório Anual de Atividades
Técnica de Serviço Social

Notas Introdutórias:
O presente relatório visa retratar o trabalho desenvolvido pelo Técnico de
Serviço Social no ano transato.
À semelhança dos anos anteriores, o trabalho realizado incidiu no conhecimento
das famílias de origem das crianças acolhidas (ano em avaliação) e, na definição
e redefinição dos projetos de vida de todas as crianças e jovens acolhidas.
Desde 2007, o trabalho do Assistente Social direcionou-se também, para o
acompanhamento da situação escolar das crianças e jovens que frequentam o
2º,3º ciclos e secundário.

Caracterização:
No ano de 2014, foram integradas na instituição 4 crianças, com idades
compreendidas entre os 3 e os 9 anos. As 4 crianças são oriundas de agregados
familiares disfuncionais/negligentes e monoparentais.
Porém, num universo de 30 criança e Jovens, as problemáticas mais
predominantes, e que desencadearam o Acolhimento Institucional, continua a
ser

o

alcoolismo,

desorganização/disfunção

ruptura
familiar,

competências parentais.
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familiar/violência
negligência

grave,

doméstica,
ausência

de

Intervenção:
Na definição e redefinição dos projectos de vida privilegiou as
entrevistas/contactos telefónicos com as famílias, articulação com os diferentes
serviços de Segurança Social (Emat, Unidades de zona do Instituto de Segurança
social) Saúde, Educação, deslocação aos tribunais/ Comissões de Protecção e
elaboração de informações sociais.
Na Educação, (set. 2013 a junho 2014) o trabalho do técnico privilegiou o apoio
e acompanhamento de 12 educandas integradas nos 2º, 3ºciclos e secundário
(ensino regular, alternativo e profissional)
- 3 Jovens foram integradas em cursos de formação profissional – técnicas de
serviço de restauração e bebidas, técnicas de cozinha e pastelaria e Turismo, com
equivalência ao 12ºano.
- 1 jovem frequentou ensino alternativo, 6º ano - Percursos Curriculares
Alternativos ( PCA).Trata-se de um currículo destinado a crianças e Jovens com
dificuldades de aprendizagem.
Importa aqui referir que no próximo ano letivo haverá mais 1 jovem a ser
transferida para este tipo de ensino - PCA.
- 7 jovens frequentaram o ensino regular com sucesso: 1 jovem frequentou o 5º
ano, 3 jovens frequentaram o 6º ano, 2 jovens frequentaram 7º ano, 1 jovem
frequentou o 11ºano.
Das 12 educandas, 4 crianças e jovens são acompanhadas paralelamente pela
Educação Especial.

No ano de 2014 saíram da instituição 9 crianças:
- 3 Crianças/jovens foram reintegradas nas famílias de origem, ou seja, 1
fratria de 2 irmãs foram reintegradas junto da mãe, residente no Reino Unido, 1
criança foi integrada no agregado de uma tia paterna, residente no Reino Unido;
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- 5 Crianças concretizaram o projeto de vida - Adoção;
- 1 Jovem foi integrado em Família de Acolhimento.
Tratava-se do único jovem, sexo masculino, que a instituição tinha acolhido. A
instituição está vocacionada unicamente para o acolhimento de crianças/jovens
do sexo feminino.
Importa também referir a situação de uma criança que se encontra a residir em
França, junto da mãe, desde dezembro 2013 (autorizada a passar as férias de
Natal e fim-de-ano, não tendo regressado na data imposta pelo Tribunal) porém,
a sua situação jurídica continua por regularizar.

Definição e Redefinição dos projectos de vida:
- 16 Crianças e jovens inserem-se naquele grupo de crianças/jovens que
continuam a depender dos cuidados e protecção da instituição. Estas crianças não
configuram, nem situações de adoptabilidade (problemas inerentes a elas próprias
e idade) nem as suas famílias, a par da carência económica/ habitacional e falta de
competências parentais, continuam a não dispor de condições para as receber;
- 3 Crianças /jovens aguardam pela decisão judicial de reintegração junto dos
seus agregados de origem;
- 6 Crianças aguardam integração em família adotiva.
Não foram ainda encontrados candidatos, face ao perfil das crianças (fratria 2
crianças, rejeição dos primeiros candidatos);
- 4 Crianças não têm ainda projeto de vida definido, dado que o plano de
intervenção encontra-se em curso;
- 1 Jovem aguarda vaga em Família de Acolhimento.
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Termino a síntese do trabalho realizado, com uma “máxima” que tento sempre
aplicar no desempenho da minha atividade profissional.
Acredito no melhor e tenho sempre um objetivo para o melhor, nunca fico satisfeita
com menos que o meu melhor e a longo prazo tudo correrá pelo melhor - Henry Ford

Funchal, 23 de Janeiro de 2015
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TERAPEUTA DA FALA
Drª Graça Mendes

1. INTRODUÇÃO
O presente relatório pretende sintetizar as atividades desenvolvidas pela
Terapeuta da Fala Maria da Graça Moniz Basílio Mendes entre Janeiro e
Dezembro de 2014 na Fundação Cecília Zino.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
O Terapeuta da Fala tem como funções o “desenvolvimento de atividades
no âmbito da prevenção, avaliação e tratamento das perturbações da
comunicação humana, englobando não só todas as funções associadas à
compreensão e expressão da linguagem oral e escrita, mas também outras
formas de comunicação não verbal”.
Assim o trabalho desenvolvido na Fundação Cecília Zino, no âmbito da
Terapia da fala, incidiu no seguinte:
 Avaliação a todas as crianças que entraram na Fundação Cecília
Zino durante o ano 2014;
 Elaboração de relatórios das avaliações efetuadas;
 Realização de planos Terapêuticos específicos para os casos a
apoiar;
 Apoio a todas as crianças com Perturbações da Linguagem;
 Reuniões com a Irmã Diretora, Psicóloga, Assistente Social e
Professoras de Estudo.
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As patologias da comunicação apresentadas com mais frequência pelas
crianças/adolescentes da F. Cecília Zino foram:
 Perturbações articulatórias verbais;
 Atrasos no Desenvolvimento da Linguagem;
 Perturbações articulatórias fonológicas;
 Perturbações articulatórias fonéticas;
 Perturbações articulatórias fonético-fonológica;
 Perturbação da linguagem: oral e/ou escrita.

3. CASUISTICA / 2013
Crianças
AVALIADAS Sem
Perturbação da
Comunicação
4

Com
Perturbação da
Comunicação

1

3

Em apoio

14

Durante o ano de 2014 foram avaliadas 4 crianças, uma sem perturbação da
comunicação, 3 com Perturbação da Comunicação e beneficiaram de apoio
da Terapia da Fala 14 crianças/adolescentes.
Após a avaliação, foi elaborado e posto em prática um plano terapêutico
para cada caso, de acordo com o seu quadro clínico.

4. CONCLUSÃO

As atividades terapêuticas desenvolvidas em 2014 corresponderam à
execução do plano de atividades delineado anteriormente.
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PLANO DE ATIVIDADES / 2015

Neste Plano de atividades pretendo de uma forma sucinta apresentar as
atividades da Terapia da Fala a realizar durante o ano de 2015 na Fundação
Cecília Zino.

Objectivos:
 Fazer uma Avaliação a todas as crianças que venham a usufruir da
Instituição.
 Dar apoio às crianças que necessitam de Terapia da Fala.
 Elaborar relatórios quando necessário.
 Participar nas reuniões com a equipe dos profissionais da Instituição
sempre que necessário.

Tendo em conta estes itens pretendo dar todo o meu apoio, sempre que
necessário, às crianças da Fundação Cecília Zino, no âmbito da Terapia da
Fala.

O meu trabalho será exercido sempre de acordo com os objetivos e
necessidades desta Fundação.

A Terapeuta da Fala

Maria da Graça Moniz Basílio Mendes
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APOIO AO ESTUDO
Prof. Tânia Lisa Dias Camacho

Tânia Lisa Dias Camacho, mestre em educação de infância e ensino
do primeiro ciclo do ensino básico.
Cumpro um horário de sete horas diárias, das 8h30 às 12h00 e das
15h00 às 18h30, de segunda a sexta-feira, exercendo funções de apoio ao
estudo das crianças.
As atividades desenvolvidas com as crianças contemplam, sobretudo,
apoio à aprendizagem que decorre na escola, supervisionando a correta
execução dos trabalhos de casa e promovendo a sua compreensão, assim
como dos conteúdos programáticos em estudo.
O número reduzido de crianças de 1º ciclo em cada segmento de aula
facilita o apoio individualizado, sendo necessário recorrer a materiais
manipuláveis e a exemplos práticos e contextualizados para uma melhor
compreensão. Por enquanto, ainda continuam a ser estas crianças que
apresentam maiores dificuldades na aprendizagem e alguns problemas
comportamentais, que criam, muitas vezes, um obstáculo à compreensão e a
uma boa prossecução do seu desenvolvimento e do tempo de estudo. Contudo,
nota-se uma melhoria no cumprimento de regras, no interesse pela
aprendizagem e na sua estabilidade emocional.
Mantenho ligação com os professores das crianças de 1º ciclo,
assistindo às reuniões de entrega de notas e analisando as suas fichas
mensais e a avaliação do docente, de modo a potenciar uma intervenção
diferenciada de acordo com as dificuldades que as crianças apresentam, tanto
na escola, como nas aulas de estudo.
Na prática, o tempo de estudo é utilizado, maioritariamente, para
apoiar na execução dos trabalhos de casa, com o intuito que desenvolvam
autonomia de pensamento e que adquiram capacidades de análise,
compreensão, pesquisa e ação consoante o que é solicitado.
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Ao mesmo tempo, alguns conceitos são tratados e aprofundados de
forma geral, quando as dificuldades são partilhadas por várias crianças,
enquanto outros são trabalhados individualmente, a pares, ou em pequenos
grupos. A maior parte das crianças que estão no 2º ciclo, 3º ciclo, secundário e
cursos técnicos já são mais autónomas. Com elas, supervisiono a execução
dos trabalhos de casa, promovo o estudo diário e o estudo para as avaliações,
apoiando nas dúvidas que surjam e orientando na pesquisa necessária.
Algumas crianças nestes níveis de ensino apresentam uma dificuldade maior,
sendo necessário um apoio mais intensivo e dirigido.
Embora o ano passado tenha sido um período de maior conhecimento
e adaptação entre mim e as crianças, neste ano, o relacionamento entre
ambos está menos intenso, tornando mais fluido o estudo, notando-se,
consequentemente, uma maior aceitação quando se designa algo e se orienta
no sentido do estudo.
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AUXILIAR DE EDUCAÇÃO
Carla Filipa Gonçalves

No decorrer do ano 2014; tive uma redução do meu horário de
trabalho relativamente à baixa de maternidade; no entanto mantevese sempre a rotatividade dos turnos!
As minhas funções continuaram a ser as mesmas;
acompanhamento das crianças a nível de saídas e em casa nas
diferentes atividades.
Todas as atividades realizadas visam desenvolver as várias áreas
tais como:
 Pessoal (higiene; hábitos de boas práticas; responsabilidade;
autonomia; interesses)
 Moral (amor ao próximo; respeito mútuo)
 Social (saber relacionar-se com os outros; estar em grupo;
desenvolver capacidades físicas e psicológicas; liberdade)
Estes trabalhos são feitos tendo sempre em conta a faixa etária das
crianças e o seu desenvolvimento intelectual!
A minha função como Auxiliar de Educação é ajudar estas crianças
a crescerem de uma maneira saudável a todos os níveis
(psicológico e físico).
É necessário ter sempre em atenção a capacidade de
aprendizagem de cada criança; e criar estratégias de interesse e
novas motivações para que estas sintam-se valorizadas e assim ter
sucesso de aprendizagem!
Necessitamos sempre de incutir valores e estratégias para que
estas as levem consigo num futuro e sejam responsáveis perante
as suas atitudes!
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O meu trabalho visa sempre em alertar estas crianças para o
respeito mútuo; descobrir novas capacidades ( muitas vezes nem
sabem que as têm) saber dar sem estar à espera de receber; e
apoiar o próximo.
Trabalhar com estas crianças todos os dias faz-nos muitas vezes
pensar o quanto é injusto o mundo ; principalmente para estas
crianças ao qual lhes foi negado uma infância saudável e feliz ao
lado dos seus ; por isso cabe a nós educadores ama-las e respeitalas; tornando cada dia da sua existência e permanência nesta
instituição como um dia único e todos os dias tirar-mos uma lição de
vida!

Objetivos para 2015

Continuar a incutir a estas crianças e jovens todos os valores
necessários para um crescimento saudável e ajuda-las para que no
futuro seja pessoas honestas; responsáveis e autónomas!
Acredito que estamos todos os dias numa nova missão e devemos
realiza-la todos os dias com muita responsabilidade e amor!

“Há um caminho seguro para chegar a qualquer coração: o AMOR!”
(C. Arsenal)

Auxiliar de educação
Carla Filipa Gonçalves
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ANIMADORA SÓCIO CULTURAL
Cátia Marlene Afonso

Relatório de atividades realizadas no ano 2014

As atividades desenvolvidas tiveram o objetivo de estimular,
desenvolver, familiarizar, educar, sensibilizar áreas e competências das
crianças e jovens.
Durante o período escolar, as nossas crianças e jovens têm uma
rotina diária, que impossibilita a realização de grandes atividades em
grande grupo. Assim sendo, durante este período, a minha estratégia foi,
basicamente, incutir valores na área de formação pessoal e social nos
momentos em que se encontra o grupo todo. Esses momentos são
essencialmente na hora da refeição, nomeadamente na hora de formar a
fila e no refeitório.
Neste tempo, aproveitei para ensinar e incentivar, de formar
natural, a correta utilização dos talheres, bem como, o modo de estar à
mesa, a lavagem e secagem das mãos antes e depois das refeições,
conhecer e respeitar as regras predefinidas pela instituição.
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Por outro lado, com as crianças mais pequenas que ficaram em
casa, foram realizadas atividades com o objetivo de desenvolver
competências de várias áreas, tendo em conta a faixa etária e o grau de
desenvolvimento individual.
Algumas das atividades desenvolvidas em pequeno grupo:
Na área de formação pessoal e social foram desenvolvidas
competências de autonomia como lavar e secar as mãos sozinhas (mas
com vigilância do adulto), limpar o nariz sem ser lambido, conhecer e
respeitar as regras, respeitar os adultos. No relacionamento com os
outros foi trabalhada a partilha de brinquedos e espaços, pedir desculpa,
pedir por favor, dizer obrigado, saber esperar pela sua vez.
No domínio do conhecimento do mundo, foram feitas várias
visitas aos animais da fundação, bem como aos diversos frutos plantados
nas nossas fazendas, a fim de possuírem conhecimento da diversidade
da natureza.

Para usufruírem do contato com a natureza realizamos uma
experiência com terra e água (lama) e depois cada criança modelou
segundo a sua criatividade.
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No início de cada manha, as crianças verificavam o estado do
tempo, e caracterizavam de acordo com seu estado meteorológico (sol,
nublado, chuva, trovoada).

Cantar, dançar, contar histórias foram algumas ferramentas usadas
para desenvolver o domínio das expressões.

Desenho mágico, pintura com tinta (digitinta, carimbagem com
mãos),modelagem de pasta de papel, foram algumas metodologias que
usei para desenvolver a sensibilidade tátil, a criatividade, as sensações,
estética e abordagem às cores primárias.

Desenho livre, foi também muito usado, pois é uma das formas que
as crianças mais gostam de comunicar, através dos desenhos elas
exprimem o seu estado emocional, os seus desejos, as dificuldades, é
pois um elemento de avaliação da criança. Também, através deste
elemento trabalhei a motricidade fina, bem como ensinei a correta pega
no lápis ou pincel.
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Através de jogos didáticos e de histórias, foram abordados tópicos
como as formas geométrica, tamanhos, os opostos e a lateralização.
Na hora do recreio, no campo, normalmente as atividades eram de
origem físicas (correr, saltar, trepar) com objetivo de desenvolver a
motricidade grossa, movimento e equilibro. No campo e na sala de estar,
também brincarem com os brinquedos e muitas vezes, brincar ao faz de
conta.
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No período de férias, as atividades eram na sua maioria em grande
grupo. Passo a citar algumas das atividades:

Projeto horta pedagógica teve como objetivo sensibilizar e
consciencializar de que a vida depende do ambiente e o ambiente
depende do cuidados das pessoas, dar oportunidade às crianças de
manusear materiais diferentes (por exemplo enxada), observação das
propriedades da terra, estar em contato com a natureza, incutir
responsabilidade

(para

as

mais

velhas),

observação

direta

do

crescimento e fases das verduras, ter contato direto com os alimentos
crus e aproveitar para passar uma mensagem moral associado á “ lei da
semeadura”. Foi um projeto de várias etapas, pois era contínuo e diário
até ao momento da colheita.
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Para celebrar o dia da amizade, foi realizado uma caixa de correio,
para que cada criança e também adultos escrevessem uma carta ou
postal para outra pessoa. Objetivo desta atividade foi fortalecer as
relações interpessoais e transmitir a importância da amizade.

A brincadeira é a principal forma de desenvolvimento da
curiosidade, da motivação e do impulso exploratório das crianças, e
neste âmbito foram organizadas várias tardes de brincadeiras, com a
finalidade de promover as relações interpessoais, apelar à criatividade, á
liberdade de expressão motora e dramática e promover muita diversão.
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Jogos lúdicos e de orientação foram outras opções para incutir o
espirito em equipa, a interajuda, a superação de desafios, o saber lidar
com a derrota, cumprimento das tarefas até ao fim e o respeito pelas
regras.

Desfile de moda reciclada foi uma atividade para desenvolver a
criatividade e sensibilizar para o processo de conversão de desperdício
em materiais ou produtos de utilidade e o melhoramento do meio
ambiente.
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Apresentação de talentos foi uma atividade composta por
pequenos grupos heterogéneos, e cada grupo tinha a missão de
apresentar alguma coisa, feita e pensada por elas, em público num dia
predefinido. O objetivo era que cada grupo analisa-se e verifica-se o que
melhor sabiam fazer em conjunto e partir daí colocar a criatividade em
ação. Nesta atividade foram trabalhadas varias competências, tais como,
a

responsabilidade,

a

criatividade,

expressão

e

comunicação,

camaradagem e espirito de liderança.
Além destas atividades, sempre que possível, as crianças
participavam na decoração do placar das épocas festivas.

Em síntese, todas as atividades realizadas tiveram o objetivo de
proporcionar às crianças e jovens momentos de aprendizagem,
conhecimento, novas experiências e diversão.
Para o ano 2015 o objetivo é dar continuidade à formação das
várias competências pedagógicas e sociais, incentivar a sonhar e
trabalhar para alcançar os sonhos (metas, objetivos) pessoais - isto para
as jovens, valorizar e trabalhar os dons individuais.
“O principal objetivo da Educação é criar pessoas capazes de fazer
coisas novas enão simplesmente repetir o que as outras gerações
fizeram.” (Jean Piaget)

Animadora Cultural
Cátia Marlene Afonso
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ANIMADORA SÓCIO CULTURAL / SECRETÁRIA
Andreia Patrícia Mendes Fernandes

INFORMÁTICA
ATIVIDADES 2014

A informática vem ganhando cada vez mais importância na área
educacional. A sua utilização como objeto de aprendizagem e a sua ação
no meio em que vivemos vem aumentando entre nós rapidamente. A
educação, nesse sentido, vem passando por mudanças estruturais e
funcionais relacionadas a essa tecnologia.
As crianças aprendem a aplicar as Novas Tecnologias da Informação a
uma diversidade de atividades quotidianas, sendo o objetivo principal
fazer com que a tecnologia faça parte do dia-a-dia de todos
transmitindo-lhes as aptidões necessárias à sua autonomia tecnológica,
pessoal e profissional, isto é, potencializar o computador como um
instrumento de resolução de problemas, criatividade e expressão. A
informática tem como objetivo permitir aos alunos o contato com o
mundo informatizado, sendo mais um recurso para uma aprendizagem
mais divertida, através de, por exemplo, de softwares educativos. O
computador é uma máquina que dispõe de uma ampla quantidade de
programas sendo capaz de realizar um grandioso número de tarefas
indispensável ao processo de aprendizagem.
Assim, o computador pretende ser um aliado na construção do
conhecimento dos alunos, não devendo somente transmitir informações,
mas também ser um instrumento que oferece a oportunidade de reflexão
e raciocínio enriquecendo, assim, o processo de aprendizagem.
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As aulas de Informática servem essencialmente como um apoio às
disciplinas curriculares e trabalhos de casa: pesquisas, construção de
textos, apresentações…
Este ano continuámos a trabalhar com as crianças da faixa etária 7 – 11
anos. As crianças estão cada vez mais autónomas e têm aperfeiçoado o
que aprenderam no ano anterior:
 Word: formatação de texto e tabelas, cabeçalhos e rodapé,
números de página, colunas, marca de água, imagens e caixas de
texto. Elaboração de textos criativos para a escola.
 Excel: construção de tabelas com as suas tarefas diárias, horários
escolares, tabelas de cálculo e fórmulas e funções básicas;
 Powerpoint: apresentações para a escola, trabalhando imagens
retiradas da internet e algumas montagens com as suas fotos
preferidas;
 Internet Explorer: ferramenta de pesquisa para as disciplinas
lecionados na escola, e na vertente lúdica: (jogos, música, vídeos) e
social (criação de um endereço eletrónico e acesso a algumas
redes sociais com a supervisão de um adulto, pesquisa de músicas
e fotos dos seus artistas preferidos…).
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Língua Inglesa
O inglês é hoje o idioma mais utilizado
para comunicação intercultural.
É a língua do mundo globalizado e está
em todo o lado: no nome de lojas e de
produtos, nas músicas que tocam no rádio,
nos programas que assistimos na televisão
e, claro, na internet e redes sociais… É também a língua oficial em vários
países e a segunda em tantos outros.
Aprender inglês deixou de ser um diferencial mas se tornar uma necessidade.
“O inglês permite a comunicação com as pessoas de outros países e
proporciona maior acesso à cultura e ao lazer”
Quando a criança estuda uma língua estrangeira estimula as suas funções
cognitivas o que, consequentemente, facilita a aprendizagem de outras
disciplinas. O estudo da língua inglesa trás inúmeros benefícios para todas as
faixas etárias mas é necessário ficar atento para que a aprendizagem ocorra de
maneira natural. As crianças tendem a aprender com mais facilidade em
situações em que possam experimentar.
Daí a escolha do material didático ser uma tarefa importante para uma boa
aprendizagem dos alunos, respeitando o potencial e habilidade de cada um.
Estas aulas precisam de ter uma vertente lúdica: estimular, motivar e
incentivar, com metodologias adequadas como o uso de jogos, brinquedo,
imagens e vídeos.
Dessa forma desenvolvem, também, outras funções primordiais tais como
motricidade, perceção sensorial, pensamento, linguagem, concentração e
interação social.
As crianças têm uma facilidade natural para aprender novas línguas, por isso
tentamos “inserir” o inglês de uma forma natural e divertida. As crianças
demonstraram muito interesse e curiosidade durante as aulas!
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Todos queriam aprender palavras novas e fazer diálogos simples para mostrar
(com grande orgulho!) que já sabiam falar inglês!

Programa 2014:
Cultura Inglesa (História, tradições, festividades)
Cores
Numeração (0 a 100)
Descrição física e psicológica
Profissões
As estações e meses do ano
Tempo (Horas) “What time is it?”
Estado do tempo (weather)
Jogos e canções em inglês
Um grande desafio para alguns dos alunos foram as aulas de “expressão oral”.
As crianças elaboraram pequenos diálogos e depois treinaram com os
colegas:
“What’s your name? How old are you? What is your address? What
nationality are you? Good morning! How are you today?”
As crianças desta faixa etária (7-10) possuem uma curiosidade inata para as
línguas estrangeiras.
Querem saber sempre mais, são aplicadas e empenham-se muito.
Infelizmente, devido a todas as suas atividades diárias, não foi possível
desenvolver, ainda mais, estas aulas.
“Education is the most powerful weapon wgich you na use to change the
world”.
Nelson Mandela
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OBJETIVOS PARA O ANO 2015
 Para além de continuarmos com o trabalho do ano anterior, iremos incidir
na criatividade. Alguns projetos passam pela criação de um “jornal de parede”
e a realização do “Dia do Cinema”.

“Uma aula deve ser uma hora de mil descobertas.
Para que isso aconteça professor e aluno devem, em
primeiro lugar, descobrir-se um ao outro.”

(máxima do professor)

A formadora
Andreia Patrícia Mendes Fernandes
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