
 

 

PENSAR A BRINCAR 

CAMPO DE FÉRIAS 

Julho|Agosto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O ATL da Fundação Joaquim dos Santos, CASA DO SOL, todos os anos, em Julho e Agosto, organiza um Campo de Férias para os “seus” meninos e para todos 

os outros que queiram vir, participar, aprender e divertirem-se. 

Temos um Plano de Atividades diversas, estruturadas  e criteriosamente seleccionadas e desenvolvidas. 

As artes, animadas em ateliers, vão do teatro à música, à pintura e à modelagem; as expressões, corpo, gesto e movimento; a educação para o ambiente, 

aproveitando a quinta, a água e a terra; a ciência, visitando o nosso planetário e “espreitando” céu para melhor entender o universo;  a Filosofia para 

crianças, onde se pensa a brincar; e tudo o resto… jogos, trabalhos manuais, cozinha, banhos no tanque, passeios na mata! 

Cada semana é diferente e sempre com muita pinta!!! 

Um verão que promete aventura e diversão e muitos amigos! 

Recebemos crianças dos 6 aos 10 anos que se reúnem em torno das mesmas brincadeiras, organizadas por graus de complexidade, mas para que possam 

estar juntas e a aprender uns com os outros. 

Os Tutores e Monitores, são profissionais qualificados, conhecedores das estratégias e da pedagogia utilizadas. 

Asseguramos o transporte e as refeições (almoço e lanche). 

Preços para crianças externas :  

Inscrições 1 semana – 100€ 
 

Inscrições 3 semanas – 260€ 

Inscrições 2 semanas – 180€ Inscrições 4 semanas – 350€ 
 

10% de desconto sobre estes preços para irmãos 

Para mais informações, contacte-nos : Email: creche.jardim.atl@fjs.pt Telefone: 232 990 204 | Telemóvel:965 013 888 

Creche.jardim.atl@fjs.pt 

mailto:creche.jardim.atl@fjs.pt
tel:+351232990204
tel:+351965013888


 

ENQUADRAMENTO 

 

Ter oportunidade de escolher como, com quê e com quem brincar, permite à 

criança desenvolver os seus interesses, tomar decisões, resolver problemas, 

correr riscos e tornar-se mais independente. Ao brincar, a criança exprime a 

sua personalidade e singularidade, desenvolve curiosidade e criatividade, 

estabelece relações entre aprendizagens, melhora as suas capacidades 

relacionais e de iniciativa e assume responsabilidades. 

Importa, porém, diferenciar uma visão redutora de brincar, como forma de a 

criança estar ocupada ou entretida, de uma perspetiva de brincar como 

atividade rica e estimulante que promove o desenvolvimento e aprendizagem e 

se caracteriza pelo elevado envolvimento da criança, demonstrado através de 

sinais como prazer, concentração, persistência e empenhamento, o que a leva 

muitas vezes a despender grandes esforços para conseguir realizar o que 

deseja.  

Deste modo, brincar torna-se um meio privilegiado para promover a relação 

entre crianças facilitando o desenvolvimento de competências sociais e 

comunicacionais e o domínio progressivo da expressão oral. De igual modo, 

brincar proporciona outras conquistas, tais como, ter iniciativas, fazer 

descobertas, expressar as suas opiniões, resolver problemas, persistir nas 

tarefas, colaborar com os outros, desenvolver a criatividade, a curiosidade e o 

gosto por aprender, 



 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 

Organizar e promover atividades destinadas a crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, com a finalidade de criar 

um ambiente educativo em que a criança disponha de materiais diversificados que estimulem os seus interesses, a sua 

atenção, que estimulem a sua  iniciativa, que encorajem o modo como aceita desafios e que a conduzam  à exploração e à 

descoberta. 

Desenvolver o imaginário;  

Estimular a afetividade;  

Fomentar a cooperação, entreajuda e espírito de equipa.  

Estimular a autonomia, a iniciativa e a capacidade crítica  

Estimular o respeito e aceitação das diferenças e o apelo à cidadania.  

Dar resposta às necessidades das famílias no que diz respeito à incompatibilidade entre os horários de trabalho dos 

Pais/Encarregados de Educação e o período de férias letivas das crianças. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imaginação, a criatividade e a inovação 

estão presentes em todos os seres humanos e 

podem ser alimentadas e aplicadas. Existe 

uma forte relação entre estes três processos. 

A imaginação é a característica distintiva da 

inteligência humana, a criatividade é a 

aplicação da imaginação e a inovação fecha 

o processo, fazendo uso do juízo crítico na 

aplicação de uma ideia (Sir Ken Robinson). 

inRoteiro Educação Artística Edição Comissão 

Nacional da UNESCO 2006 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A QUINTA… 
O ESPAÇO DO MEU CAMPO DE 

FÉRIAS 



 

Segunda-feira  

12 de julho 

Terça-feira  

13 de julho 

Quarta-feira  

14 de julho 

Quinta-feira 

15 de julho 

Sexta-feira 

16 de julho 

“ Mãos à Obra” Os jogos a que os meus 

pais brincavam 

De semente a árvore Da Terra ao Prato Funny Day 

 “STOP… sou Eu!"  

Dinâmica de Grupo 

 

“Jogos e Brincadeiras” 

O tempo. As tradições. Os 

costumes. 

“As coisas são. As coisas vêm. As 

coisas vão.” 

 

“Na Natureza nada se 

Cria e Nada se perde, 

Tudo se Transforma” 

 

Hoje Vamos para a 

Cozinha : Doce de 

Laranja 

 

“Os Cheiros que a Terra 

Dá…”  

 

 

“Corações e 

toalhas ao Sol…” 

 

Chapinhar, saltar 

e pular. 

“Visita ao Eco –Museu” 

Vem aprender como se 

fazia… 

 

 “Procura para brincares” 

Explorar a natureza 

recolhendo materiais. 

“De onde vêm as Coisas…” 

Vamos semear agora! 

”Conhecer para 

Descobrir” 

 Todas as coisas têm uma 

história. 

 

Peça a Peça : Construir 

primeiro para jogar a 

seguir…  

Oficina Criativa 

O que é que uma árvore tem a ver 

com uma folha de papel? 

Desafio de Respostas e 

Curiosidades 

ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO PICNIC 

“Transforma-me” 

Pensar e Criar com as 

mãos… 

Atelier de Modelagem 

 

“Entre o Ontem e o Hoje” 

Atividades com Pais e Avós 

“Uma Árvore é como um Amigo!” 

Vamos fazer uma… 

Oficina Criativa 

“Fábrica de Mimos” 

Saquinhos Divertidos 

Frasquinhos 

Açucarados 

Creative Kids : rótulos 

Agulha num 

palheiro 

Water Paintball 



 

 

Segunda-feira  

19 de Julho 

Terça-feira  

20 de Julho 

Quarta-feira  

21 de Julho 

Quinta-feira 

22 de Julho 

Sexta-feira 

23 de Julho 

“ Mãos à Obra” 

 

Funny Day 

 

Palavras que se contam e …se 

cantam… 

 

Pensar com os 

Sentidos… 

 

Sons e Gestos… 

 

“Recorta. Cola E 

Monta” 

Atelier de construção 

de fantoches e 

marionetas 

 

Descobrir as 

Personagens que se 

escondem : quem está ai? 

 

“Corações e toalhas ao 

Sol…” 

 

Chapinhar, saltar e pular. 

  

 

“ Oficina do Papel” 

Aprender a fazer… 

 

“Guardar a Escrita numa Folha” 

Contar por palavras 

“Pensar com os 

sentidos e sentir com a 

Mente” 

Jogo das sensações: 

Ver com as Mãos 

Experimentar o mundo 

de olhos fechados 

 

 

“ Os sons e os 

silêncios”. 

Compreender a 

mensagem da 

Música 

Corpo. gesto. 

Movimento 

ALMOÇO PICNIC ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 

“Caras e Caretas” 

Histórias e fantasias 

Atelier do Faz de Conta 

Xilofone com Água 

Colorida 

“Dias de Férias, Lembranças 

Felizes…” 

Atelier das Artes 

Construir um Álbum 

 

«Só se vê bem com o 

coração. O essencial é 

invisível aos olhos» 

Atelier de expressão 

Plástica 

“Corações e 

toalhas ao Sol…” 

 

Chapinhar, saltar 

e pular. 

 



 

 

Segunda-feira  

26 de Julho 

Terça-feira  

27 de Julho 

Quarta-feira  

28 de Julho 

Quinta-feira 

29 de Julho 

Sexta-feira 

30 de Julho 

Science Fun A Sétima ArtE Eternizar um Segundo… 

 

Com o Coração na Boca 

 

Funny Day 

“Da Terra ao Universo” 

 

Visita ao Planetário : 

Uma viagem colorida e 

Inspiradora 

 

O Nosso lugar no 

Universo 

 

Pipocas Doces: Vamos 

para a cozinha 

 

O MEU Balde de Pipocas : 

personalização 

 

Tem Bilhete? 

Cinema Ticket 

Fotografia : a Arte de Pintar 

com Luz... 

 

Fotógrafo por um Dia… 

Ser poeta das imagens! 

Baralho das Emoções 

 

Diz por palavras tuas 

Jogo das emoções 

 

Sentimentos IlustradoS 

“Corações e 

toalhas ao Sol…” 

 

Chapinhar, saltar 

e pular. 

 

ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO PICNIC 

“Super Química” 

Como fazer Cristais De 

Sal 

Todos Juntos é OutRo 

Filme… 

Sessão de Cinema 

Auditório 

Trabalhar No Estúdio  

Um Clique e tudo fica para 

sempre! 

 

Se Faz sentir, faz 

sentido… 

Atelier dos Afetos 

 

Fechar o meu 

Álbum: 

Livro das 

lembranças de 

Férias 

 



 

 


 



As crianças aprendem o que vivem… 

Experimentam possibilidades, desenvolvem a curiosidade, 

estimulam o pensamento, aprendem fazendo. 

Reafirmar e reforçar o que já sabe e a partir daí aprender 

mais. Expandir os seus horizontes através de novas 

perceções  e correspondendo a novos desafios . 

Aprender ouvindo o barulho da chuva e o som do vento, 

arrancando folhas e cheirando flores, mexendo na terra e 

moldando o barro. Aprender, transformando um conto num 

cenário, construir as personagens e dar-lhes voz, fazer de 

uma laranja um doce e de uma caixa de madeira um 

canteiro… 



 

 

OFICINAS DO FAZ DE CONTA… 

 

«Não Imaginamos a extensão do “ faz de conta”. É a forma de 
alargarmos os limites do possível» 

Virgílio Ferreira 
 

«A imaginação é mais importante que o conhecimento. O 
conhecimento é limitado. A imaginação circunda o mundo.» 
 

Albert Einstein 

 

«Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos» 

O Principezinho, Saint-Exupéry 



 

 

DE SEMENTE A ÁRVORE 

sobre o ‘VERBO SER’ 

Que vai ser quando crescer? 

Vivem perguntando em redor. Que é ser? 

É ter um corpo, um jeito, um nome? 

Tenho os três. E sou? 

Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? 

Ou a gente só principia a ser quando cresce? 

É terrível, ser? Dói? É bom? É triste? 

Ser; pronunciado tão depressa, e cabe tantas coisas? 

Repito: Ser, Ser, Ser. Er. R. 

Que vou ser quando crescer? 

Sou obrigado a? Posso escolher? 

Não dá para entender. Não vou ser. 

Vou crescer assim mesmo. 

Sem ser Esquecer. 

Carlos Drummond de Andrade 

 



 

 DA TERRA AO PRATO 

Ingredientes 

Laranjas  

Açicar 

Corte as laranjas em meias-luas finas e coloque de molho em água, 

durante 10 minutos. 

Escorra as laranjas e coloque-as num tacho. 

Deixe amolecer em lume brando durante 5 minutos. 

Acrescente o açúcar e deixe ferver durante 20 minutos, mexendo de 

vez em quando. 

Triture o doce com a varinha mágica e coloque em frascos 

esterilizados. 

Guarde no frigorífico. 



 

PALAVRAS QUE SE CONTAM… E SE 
CANTAM… 

Contar e recontar histórias.  

Ouvir e despertar. O interesse, a atenção, os sentidos , a criatividade. 

Envolver as crianças na narrativa, chamando-as a participar, a desenvolver o seu 

sentido crítico, a linguagem, a expressão. 

Criar várias conceções e explorações de forma a conduzir a criança na descoberta do 

mundo, onde na maioria das vezes os sonhos se misturam com a realidade. 

Perceber a leitura e os livros como um encontro de prazer, divertimento e 

conhecimento. 

“Quando as crianças ouvem histórias, experimentam a relação entre escrita e 

leitura. Quando inventam uma história ou criam uma rima sem sentido, estão a 

aprender que podem criar elas próprias histórias, e relacionar palavras de uma 

maneira satisfatória e inteligível.” 

As cantigas são, também, porta de entrada para outros mundos… 

Cantá-las primeiro e encená-las, depois! 





 

OS JOGOS A QUE OS MEUS PAIS 
BRINCAVAM… 

 

Com um pau de giz e uma pedrinha, fazia-se a festa! 

Um lenço a tapar os olhos ou à volta de uma roda, inventavam-se brincadeiras e tropelias. 

Contar até 100 virado para uma parede enquanto os outros se escondiam, saltar à corda ou 

ao elástico, animavam outras tantas tardes… 

Às escondidas ou à apanhada, ao lencinho ou ao macaquinho do chinês, ao pião ou ao 

berlinde, são jogos divertidos que prolongam memórias do tempo e mantêm tradições… 

 

« Bom barqueiro, bom barqueiro, 

Deixai-me passar, 

Tenho filhos pequeninos, 

Não os posso criar…» 

 

 



 

Campo de Férias 2020|2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Cabral 

Diana Lima 

*Esta brochura é ilustrada com obras de José de Guimarães, um dos principais artistas plásticos portugueses de Arte Contemporânea. 

JULHO 

12 a 16 

19 a 23 

26 a 30 

AGOSTO 

2 a 6 

9 a 13 

16 a 20 

23 a 27 


