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As Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) surgem como resposta às

necessidades dos agregados familiares para além do período letivo da educação pré-
escolar, sendo da competência da Câmara Municipal através do Acordo de
Colaboração e Expansão do Ensino Pré-Escolar assinado entre esta, o Ministério da
Educação e o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social.*

A Câmara Municipal do Cartaxo, paralelamente à colocação de pessoal não docente,
que assegura a componente não letiva dos Jardins-de-infância do concelho,
implementa um vasto número de atividades lúdico pedagógicas, promovidas pelos

técnicos do Município, no âmbito do projeto desEnvolve.

*Ministério da Educação e da Ciência -Despacho n.º 9265-B/2013

Atividades de Animação e Apoio à Família 



AAAF - desEnvolve
A Câmara Municipal do Cartaxo propõe um 
conjunto de atividades envolvendo técnicos da 
dos seguintes serviços: 

• Educação e Juventude;

• Ação Social e Saúde;

• Cultura ;

• Desporto;

• Bombeiros;

• Proteção Civil. 



AAAF - desEnvolve

Envolvendo parceiros da comunidade:

• Saúde /Unidade de Cuidados na Comunidade;

• Forças de Segurança Pública;

• Cruz Vermelha Portuguesa;

• Instituições: Ecologia, Proteção dos Animais, 
Direitos Humanos;

• Associações Locais: Culturais , desportivas e 
recreativas .

(…)



Atividades Desenvolvidas 



AAAF - desEnvolve

Jogar com as palavras - Promoção de 

competências para a aprendizagem da leitura 

e escrita*

*Baseado no programa Melhor falar para melhor ler, 

Centro de Estudos da Criança, da Universidade do Minho.



Jogar com as palavras

OBJETIVO GERAL

Promover as competências pré leitoras, de
forma a facilitar, futuramente, a aprendizagem
formal da leitura e escrita.



Jogar com as palavras

ATIVIDADES que desenvolvam:

• Linguagem oral, o vocabulário, a construção da
frase;

• Consciência fonológica, os conhecimentos
acerca da linguagem escrita, ou seja,
compreender que a escrita representa os sons da
fala, conhecer as convenções da escrita e
compreender a sua funcionalidade.



Atividades de promoção destas competências de
uma forma lúdica, tais como:

• A leitura e exploração de histórias;

• Jogos linguísticos;

• Jogos de exploração da linguagem escrita;

• Exploração do conto com o recurso ao desenho, à
mímica, à dramatização, etc.

Jogar com as palavras



RECURSOS HUMANOS

• Dois técnicos do Serviço de Educação e Juventude – psicóloga 
educacional e educadora social

• Um técnico do Serviço de Ação Social e Saúde – frequência de 
licenciatura em psicologia educacional

• Um técnico do Serviço de Cultura – Bibliotecária 

 Sessão quinzenal

Jogar com as palavras



INTERVENÇÃO JUNTO DOS PAIS

• janeiro 15 – Sensibilização/formação sobre 
desenvolvimento da linguagem com terapeuta 
da fala e psicóloga.

• março 16 - Sensibilização/formação sobre 
leitura interativa com psicóloga e educadora.

Jogar com as palavras



Jogar com as palavras



Jogar com as palavras



Jogar com as palavras



Jogar com as palavras



Jogar com as palavras



Jogar com as palavras



Motricidade Infantil



Motricidade Infantil

OBJETIVOS GERAIS

• Obter desenvolvimento corporal harmonioso (físico-
mental);

• Adquirir controle corporal;
• Desenvolver a habilidade motora;
• Desenvolver a habilidade de utilização do movimento 

como instrumento de comunicação e expressão;
• Utilizar sadiamente as horas de lazer;
• Desenvolver atitudes favoráveis à atividade física.



ATIVIDADES que desenvolvam:

• Esquema corporal;

• Orientação espaço-temporal;

• Qualidades físicas: coordenação, equilíbrio;

• Expressão corporal;

• Recreação.

Motricidade Infantil



RECURSOS HUMANOS

Um técnico do Serviço de Desporto da Câmara.

PERIODICIDADE

Uma sessão mensal por grupo, 

por jardim- de- infância. 

Motricidade Infantil



Estou Seguro

OBJETIVOS GERAIS

Promover a segurança, prevenindo acidentes pessoais, 
em casa, na escola, na rua.

ATIVIDADES

Serão utilizados suportes multimédia, filmes adaptados à 
idade e jogos/atividades lúdicas.



RECURSOS HUMANOS

Um bombeiro dos Bombeiros Municipais do Cartaxo

PERIODICIDADE

Uma sessão mensal em cada jardim-de- infância.

Estou Seguro



Estou Seguro



Estou Seguro



Estou Seguro



Crescer

OBJETIVOS GERAIS

O Programa Nacional de Saúde Escolar 2015 propõe
promoção de competências socio emocionais, visando
aumentar os fatores protetores da saúde.

A Saúde Escolar, ao promover estas mesmas
competências, contribui para o desenvolvimento de
autoconhecimento, autogestão, consciência social,
relações interpessoais e tomada de decisão responsável.



OBJETIVOS GERAIS

Desenvolver competências socio emocionais tais 
como a auto-estima, o relacionamento interpessoal 
e o reconhecimento de emoções.

ATIVIDADES

Jogos e dinâmicas de grupo que incidam sobre os 
temas da auto-estima, o relacionamento 
interpessoal e as emoções.

Crescer



RECURSOS HUMANOS

Duas enfermeiras da UCC Cartaxo

PERIODICIDADE

Uma sessão mensal em cada jardim- de- infância do 
concelho .

Crescer



Crescer



Crescer



Sensibilização sobre o bem-estar dos animais 
APACC:

PARCERIAS JÁ REALIZADAS:
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PARCERIAS JÁ REALIZADAS:
Ações de Dança Criativa: Inês Xavier

(Para assistentes operacionais e crianças)



PARCERIAS JÁ REALIZADAS:
Ações de Dança Criativa: Inês Xavier



A calendarizar uma sessão por período letivo
em cada jardim-de-infância:

 Sensibilização sobre o bem-estar dos animais – APACC;
 Ações de Dança Criativa: Inês Xavier;

(para assistentes operacionais e crianças)
• Educação para os Direitos Humanos – CLR;
• Educação rodoviária – GNR/PSP;
• Educação Ambiental – Eco Cartaxo;

• Associações culturais, desportivas e recreativas de cada freguesia – uma 
acção de sensibilização/ apresentação  sobre as atividades que 
desenvolvem.

PARCERIAS



MUNICÍPIO DO CARTAXO
DDES- Serviço de Educação e 

Juventude
Atividades de Animação e Apoio à 

Família
2015/2016

“Não eduques as crianças nas 
várias disciplinas recorrendo à 
força, mas como se fosse um 
jogo, para que também possas 
observar melhor qual a 
disposição natural de cada 
um.”

(Platão) 


