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INTRODUÇÃO 

 

Este relatório pretende dar a conhecer o Projecto Educativo 3491, durante o ano lectivo 

2009/2010, à luz do que foi o seu processo de transferência de gestão do Programa K’CIDADE para duas 

Associações de Base Local – APEAL e ARAL. Este processo teve início em Setembro de 2009, apesar de 

alguns meses de preparação anterior, quer ao nível da divulgação do processo de transferência a todas 

as entidades da Alta de Lisboa, quer a um nível mais específico de preparação, assim que as entidades 

quiseram assumir o desafio. 

Cada uma das associações por motivos diferentes, devido aos seus objectivos, decidiu em 

conjunto assumir a gestão das Actividades de Enriquecimento Curriculares (AEC) da Escola Básica 1º 

Ciclo/Jardim de Infância N.º 34 e N.º 91 e a Componente de Apoio à Família (CAF) da última escola. Por 

este motivo torna-se importante perceber um pouco do percurso de cada uma das associações para 

compreender a os motivos que as levaram a aceitar o desafio. 

 

A ARAL – Associação de Residentes da Alta de Lisboa surgiu com base num movimento de 

residentes do Alto do Lumiar os quais consideraram fundamental criar uma associação exclusivamente 

constituída por residentes do bairro, tendo como objectivos contribuir positivamente para o 

desenvolvimento do mesmo e defender os melhores interesses dos seus residentes a todos os níveis. 

 

A APEAL – Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas do Alto 

do Lumiar constituiu-se por um grupo de pais e encarregados de educação que estabeleceu para si a 

principal função de ajudar os seus educandos e todos os alunos dos Agrupamento de Escolas do Alto do 

Lumiar a ter uma melhor educação escolar, para além de pretenderam melhorar os espaços onde os 

alunos estão durante a maior parte do seu dia. 

No quadro deste processo de transferência pensado desde a entrada o K’CIDADE na gestão das 

AEC, mas efectivamente operacionalizado pela primeira vez no ano lectivo presente, foi assinado um PIC 

(em anexo) que expressa os moldes em que o projecto está organizado, desde da gestão financeira até à 

divisão de tarefas entre a ARAL, APEAL e a Equipa de Educação e Comunitária do K’CIDADE, uma vez que 

pela experiência piloto que este processo significa (e associado a isso a taxa d esforço suplementar que 

implica) e pelo acompanhamento que era anteriormente feito na área da capacitação da associações de 

base local por parte da Equipa Comunitária, houve um apoio considerável do Programa ao projecto e 

que se traduziu na utilização permanente do CIC e respectivos recursos materiais por parte das 

coordenadoras do Projecto Educativo (Susana Pragana e Bárbara Oliveira), no acompanhamento regular 

de um técnico da Equipa Comunitária (Mónica Azevedo) e na Supervisão Pedagógica (Teresa Martins). 
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O QUE É O PROJECTO EDUCATIVO 3491? 

 

Numa lógica de transição dos projectos comunitários locais para Associações de Base Local, o 

Programa de Desenvolvimento Comunitário K’Cidade (Fundação Aga Khan Portugal) convidou a ARAL e a 

APEAL a gerirem as Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e a Componente de Apoio à Família 

(CAF) em duas escolas na Alta de Lisboa. 

Prontamente as duas associações se envolveram numa parceria e aceitaram o convite, nascendo 

assim o Projecto Educativo 3491, com a missão de desenvolver AEC em duas escolas básicas, 

nomeadamente a Escola Básica 1º Ciclo/Jardim de Infância N.º 34 (EB 34) e N.º 91 (EB 91), e a CAF, na 

sua vertente de Jardim de Infância e 1º Ciclo, apenas na EB 34. 

São objectivos do Projecto Educativo 3491: 

• Promover o sucesso escolar, garantindo o acesso de todas as crianças a aprendizagens 

enriquecedoras e culturalmente diversas, alcançando o desenvolvimento da autonomia 

individual e colectiva, bem como da cooperação activa e responsável; 

• Fomentar uma relação de proximidade entre a escola e a comunidade local, pela integração dos 

pais/encarregados de educação na vida escolar dos seus educandos; 

• Promover a coesão social do território, através de actividades congregadoras das duas 

realidades de residentes da Alta de Lisboa; 

• Envolver entidades locais na escola, por meio da realização de actividades, para aproveitamento 

dos recursos locais (entidades e pessoas) e enriquecimento do currículo escolar; 

• Desenvolver competências pessoais e sociais nas crianças, promovendo a sua integração social, 

independentemente das características individuais e familiares de cada um. 

 

RECURSOS HUMANOS 

O Projecto Educativo 3491 contou com cerca de 22 colaboradores, especificamente 17 

professores de Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC), divididos por ambas as escolas (10 na EB 

34 e 7 na EB 91), 3 monitores da Componente de Apoio à Família (CAF) Jardim de Infância, 3 monitores 

CAF 1º Ciclo na EB 34 e ainda 2 coordenadoras, uma por escola. 

Para além destes recursos humanos, integrámos ainda alguns estágios académicos, tanto nas 

AEC como na CAF, referentes à licenciatura em animação sociocultural e de cursos técnico-profissionais 

de diversas áreas, sendo a sua duração variável de acordo com as directrizes das suas escolas. 

De considerar que o corpo de professores/monitores que iniciou o ano lectivo não foi o mesmo 

que o terminou, tendo existido alguma rotatividade dos mesmos, contudo as substituições ocorreram 

com a maior celeridade possível, sendo que durante os períodos de transição os coordenadores 

asseguraram as aulas, não colocando em causa a componente pedagógica. 
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METODOLOGIA DE TRABALHO 

A metodologia de trabalho utilizada pelo Projecto Educativo 3491 assenta da metodologia de 

projecto a partir das ideias das crianças, por acreditarmos que o ponto de partida para qualquer 

trabalho deve ser os verdadeiros interesses de quem o desenvolve. Assim, para além das orientações 

pedagógicas do Ministério da Educação para cada disciplina, pretende-se que cada professor desenvolva 

em conjunto com os alunos projectos que vão de encontro a essas orientações, criando forma de 

aprendizagem mais interessante e motivadoras do interesse das crianças. Deste modo torna-se mais 

simples e fácil aprender. 

Por outro lado, a par da metodologia de projecto a partir das ideias das crianças, pretende-se 

que os professores das AEC trabalhem a transdisciplinaridade, isto é, que todos os professores da 

mesma turma trabalhem em conjunto, existindo uma cooperação e parceria ao ser procurado um tema 

aglutinador que envolva todas as áreas (expressões integradas, inglês e actividade física e desportiva). 

Esta é uma forma de os alunos trabalharem sempre no mesmo sentido, independentemente das áreas. 

Este tipo de trabalho é possível, dependendo somente da organização do trabalho de outra forma, 

implicando uma planificação conjunta entre os professores. 

Para além desta necessidade de entrosamento entre todos os professores AEC da mesma turma, 

é ainda fundamental que exista uma articulação entre os professores AEC e PTT, trabalhando todos para 

o mesmo objectivo, partilhando temas e dividindo tarefas na realização dos projectos, sendo ainda 

importante a troca de impressões acerca do comportamento dos alunos para manutenção de regras e 

posturas durante o período da manhã e da tarde. 

 

RELACIONAMENTO PAIS, ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E COMUNIDADE 

É um dos objectivos deste Projecto Educativo promover o envolvimento dos pais/ encarregados 

de educação e comunidade local na escola, acreditando que esta é uma forma de alcançar maior 

sucesso educativo, não só por chamá-los em momentos de avaliação e conversas informais, mas 

também para participarem conjuntamente com os seus educandos em actividades planeadas. Da 

mesma forma que a escola deve estabelecer parcerias de cooperação com a comunidade envolvente, 

também este projecto educativo o deverá fazer, sendo, sem dúvida, que os recursos da comunidade são 

uma mais-valia para a escola.  

 

Neste sentido, uma vez que os promotores do Projecto Educativo são Associações de Base Local 

e se encontram representadas no Grupo Comunitário da Alta de Lisboa (GCAL), no qual as 

coordenadoras participam no Fórum Alargado e no Grupo da Escolaridade, existe maior facilidade em 

promover parcerias com outras entidades, envolvendo-se mais as escolas em actividades comunitárias, 

promovendo o sentimento de pertença e valorização das crianças ao seu território. Exemplo disso, são o 

envolvimento das AEC nas actividades do Grupo Comunitário (Desejos ao Alto, o Meu Bairro é a Minha 

Cara e Semana da Europa), o Programa de Voluntariado desenvolvido pela APEAL, a maior participação 

dos pais nas actividades (Semana da AFD, Festa de Natal, Marchas Populares, etc.) e as colaborações 

com outras associações de base local como, por exemplo, a Associação de Moradores do Bairro da Cruz 

Vermelha do Lumiar e o Grupo Desportivo Recreativo Tunelense, entre outros. 

A participação dos pais/encarregados de educação em ambas as escolas é efectuada de forma 

pontual, sendo algumas vezes convidados a participar em actividades, em moldes específicos devido às 

imposições das escolas. A aderência a estes convites revela-se gratificante, existindo sempre 

participantes empenhados e motivados. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS 

 

Escola Básica 1º Ciclo/Jardim-de-Infância N.º 34 

 
 

As Janeiras 

As Janeiras foi a primeira actividade que envolveu uma saída das crianças 

da Escola, tendo como objectivo desejar a todos um próspero ano novo. 

Para isso, as crianças dividiram-se em dois grupos e fizeram percursos 

diferentes pelo bairro passando por algumas instituições locais. 
 
 

Carnaval 

A actividade do Carnaval realizou-se sobre o tema “Alice no País das 

Maravilhas”, tendo sido trabalhado transversalmente com PTT e AEC. 

Cada turma trabalhou uma personagem da história e construiu-se um 

cenário da mesma no ginásio, para que no dia de Carnaval todas as 

turmas de forma organizada, para que todas pudessem entrar no mundo 

encantado. 

 

 

“O Meu Bairro é a Minha Cara” 

Esta actividade foi uma iniciativa do Grupo Comunitário da Alta de Lisboa 

(GCAL), liderada pelo Movimento Cívico Viver Alta de Lisboa, tendo turma 

das AEC participado na limpeza dos grafittis no Eixo Pedonal do Parque 

Oeste, utilizando material adequado, cedido pela UPAL. 

 
 

 
Hora do Conto 

Este projecto surgiu para retomar o acontecido em anos anteriores 
em que existia um momento diário de Hora do Conto, indo as 
crianças acompanhadas pelo PTT, levando a uma maior e contínua 
articulação entre AEC e PTT. Foi retomado no 3º período em horário 

AEC, com o objectivo de introduzir o tema da interculturalidade a partir 

da recolha de histórias. 

 

 
Visita ao Espaço LumiarCité 

Esta visita foi efectuada por uma turma de 3º ano, que assistiu a um 

projecto sonoro de arte contemporânea (“A Work for Two Speakers for 

Audiences”), cujo objectivo foi transportar as interpretações auditivas de 

cada aluno para um postal, utilizando apenas um marcador preto. 
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Sistema Solar 

Este projecto surgiu do interesse de uma turma do 4º ano em aprofundar 

conhecimentos sobre o Sistema Solar. O projecto consistiu em construir 

um móbil e criar habitantes para cada um dos planetas, apelando à 

imaginação dos alunos. No final foi ainda elaborada uma peça de teatro 

alusiva ao tema. 

 
Festa Final de Ano 

Consistiu numa apresentação de trabalhos para os pais/encarregados de 

educação, tendo decorrido apresentações de peças, coreografias e 

músicas elaboradas pelos alunos dos 3º e 4º anos. 

No âmbito das AEC foi apresentada uma Marcha Popular, uma 

coreografia do Grupo de Dança e ainda uma Coreografia do 3ºB. 

 

 

Escola Básica 1º Ciclo/Jardim-de-Infância N.º 91  

Dia Internacional das Bibliotecas 

No dia 22 e 23 de Novembro ocorreram na Escola 91 actividades da 

Hora do Conto, assistidas primeiramente por alunos do 1º e 2º ano e 

depois pelos do 3º e 4º anos. As actividades foram realizadas na 

Mediateca da escola, existindo para além da leitura de Contos Infantis, 

a sua interpretação. 

 

Eco-Escolas 

Esta actividade consistiu em hastear a bandeira do eco escolas, citar um 

poema de Fernando Pessoa, bem como na apresentação de uma 

coreografia do CAF e de um convívio entre professores. Estiveram 

presentes o Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, Dr Nuno 

Roque e a Vogal da Educação Dra. Isabel Pereira. 

 

Semana da Actividade Física e Desportiva 

Esta actividade decorreu na última semana do 2º período, tendo a 

duração de quatro dias. Durante este período, as aulas AEC foram 

substituídas por actividades no âmbito da AFD, estando planificada 

para cada dia uma acção diferente, reservando-se o último dia para um 

Torneio de Futebol Inter-escolas, com a EB 34, no Complexo Desportivo 

da Alta de Lisboa. 

Caça ao Ovo 

Na Páscoa, os professores AEC organizaram uma Caça ao Ovo pela 

escola, escondendo pistas sequências que conduziam a um presente 

final: um ovo de chocolate.  
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Torneio de Futebol da Primavera 

O Torneio de Futebol da Primavera surgiu a partir da ideia dos alunos 
de duas turmas do terceiro ano que se juntaram, explicaram aquilo que 
pretendiam aos professores e pediram ajuda para a sua realização. Os 
professores entenderam a ideia como interessante e começaram a 
trabalhar com os alunos para a sua concretização, vindo-se a realizar na 
Quinta das Conchas. 

Plantação de Mangericos 

No ambito do projecto (Re)Criar Tradiçoes na Alta de Lisboa, realizou-

se uma plantação de mangericos. Neste sentido, a Associação de 

Valorização Ambiental da Alta de Lisboa (AVAAL) responsável pelos 

mesmos, lançou a ideia dos mangericos serem plantados pelos alunos 

da Escola 91.Foi assim que, a Escola abriu as suas portas e a AVAAL se 

deslocou à mesma ensinando às crianças todos os passos a cumprir 

para a plantação de mangericos. 

 

Festa para Apresentação de Trabalhos dos Finalistas 

Devido às turmas de 4º ano serem finalistas, realizou-se uma 
festa para apresentação dois trabalhos efectuados no âmbito das AEC, 
nomeadamente quatro peças, duas de expressões, “A Vampira e o 
Lobisomem” e “As Modelos e os Futebolistas” e duas do inglês, “A 
Boneca de Trapos” e “Adão e Eva”. Estavam muitos pais/encarregados 
de educação presentes. 

 

Componente de Apoio à Família/Jardim de Infância -  Escola 34 
 

Dia Mundial do Animal 

Os primeiros trabalhos a serem elaborados foram sobre o tema 

dos animais, tendo as crianças escolhido a tartaruga para trabalharem. 

Para além de se falar sobre as suas características, foram fintados 

desenhos e feitas umas tartarugas com cascas de nozes. 

 

A Parede dos Recados 

Esta foi uma ideia que surgiu da necessidade de criar um instrumento de 

comunicação entre a CAF, o jardim-de-infância e os pais/encarregados de 

educação. Neste sentido, se identificou um local comum a todos, de fácil 

acesso, no qual foram criadas bolsas individuais onde todos podiam 

colocar recados. 
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Halloween 

Para trabalhar este tema foram efectuados fantasminhas, utilizando 

sacos de plástico e balões e decoradas caras fantasmagóricas! O 

corredor comum às salas de jardim-de-infância ficou decorado com os 

bonecos feitos pelas crianças. 

 

Salada de Frutas 

Para trazer os pais à escola e trabalhar o tema da alimentação saudável, 

realizou-se um lanche diferente, uma salada de frutas. As crianças 

sentiram a importância de estar com os seus pais na escola, fazendo 

uma salada de frutas e lanchando em conjunto. 

 

Rugby na Alta de Lisboa na CAF 

No âmbito da semana do exercício físico na CAF, propôs-se à 

Associação Rugby do Sul a sua participação. Contámos com a presença 

do treinador Afonso Nogueira, que ensinou as regras básicas do rugby 

às crianças. As crianças gostaram imenso e perceberam que o exercício 

físico pode ser divertido e os pais que assistiram gostaram da iniciativa 

e sugeriram mais actividades desportivas. 

 

       Visitas do Centro de Saúde do Lumiar 

Durante o segundo e terceiro períodos ocorreram várias visitas da 

Enfermeira Sandra Henriques, do Centro de Saúde do Lumiar, à CAF, 

abordando temas como a alimentação saudável, a higiene corporal e 

oral, entre outros. A última destas sessões foi aberta aos 

pais/encarregados de educação, tendo alguma aderência. 

 

Festa Final de Ano 

A festa de final de ano foi realizada em conjunto com a de Jardim de 

Infância, decorrendo várias apresentações de trabalhos. Para o efeito, a 

CAF/JI apresentou uma peça de teatro intitulada “Um dia de Verão”, na 

qual cada criança representava um elemento da natureza ou outro e 

desfilava pelo palco ao som de uma história especialmente produzida 

pelo efeito. 
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Componente de Apoio à Família de Férias – Jardim-de-Infância e 1º Ciclo 

 

Férias do Natal 

Durante a interrupção lectiva do Natal, a CAF dinamizou várias 

actividades na escola, como são exemplos o Ateliê de Expressão 

Plástica, Hora do Conto, Jogos de Cooperação, Moldagem de Massa, 

criação de uma Banda e Sessões de Relaxamento. Este programa de 

férias contou com a presença das crianças que já frequentavam a CAF. 

 

Férias Páscoa 

No sentido de alterar os moldes das actividades dos períodos de férias, 

fez-se uma aposta maior na diversificação e divulgação das 

actividades, abrindo-se as inscrições a crianças que não frequentavam 

a escola ou que não estavam inscritas na CAF. 

Este programa contou-se com 25 crianças, JI e 1º Ciclo, e o 

envolvimento de várias outras associações de base local na 

dinamização de actividades e mobilização de recursos gratuitos, como 

transporte para as saídas e apoio de empresas locais. 

A oferta de Férias da Páscoa contou com um conjunto muito 

diversificadas de actividades, proporcionando durante cerca de 15 dias 

experiências dentro e fora da escola, como Ateliês de Culinária, Sessão 

de Cinema, passeios ao Museus (electricidade, traje, da Criança), ao 

Parque da Serafina, à Quinta das Conchas, ao Espaço Sénior da AMBCV 

e à Telepizza, entre outros. 

 

Férias de Verão – Portas Abertas de Verão 

À CAF de férias de Verão demos um nome de Portas Abertas de Verão, 

com o objectivo de criar uma identidade mais abrangente já que este 

programa de actividades seria aberto não só às crianças que 

frequentaram a CAF durante o ano lectivo, mas também a todas as 

interessadas desde que residam na Alta de Lisboa. Retomámos assim o 

objectivo das Férias da Páscoa, apostando mais na divulgação. 

Este programa funcionou por quinzenas, contando com lotação 
esgotada em todas elas, incluindo cerca de 30 % de crianças de venda 
livre. Deste modo, o principal objectivo foi concretizado, conseguindo-
se misturar crianças de várias origens e tornando a escola mais aberta 
às necessidades dos moradores da Alta de Lisboa. 

Acreditamos que o sucesso do programa se deveu acima de tudo à 
antecipada planificação das actividades a realizar, bem como à grande 
divulgação ocorrida antes do início de cada quinzena, à manutenção de 
um nível elevado de cumprimento do programa, bem como da 

disponibilidade dos monitores. 
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No que se refere ao programa de actividades propriamente dito, 
contámos com um leque bastante diversificado, maioritariamente 
dinamizadas por voluntário de associações de base local e pelos 
monitores, encontrando-se assim mais uma forma de redução de 
custos, à excepção de saídas que implicaram aluguer de autocarros. 

Neste sentido, contámos com a colaboração de várias 
entidades, como a Escolinha de Rugby da (m)Alta, para realização de 
Treinos de Rugby, a empresa ”O Tacho vai a Casa”, para realização de 
Ateliês de Culinária, a Associação de Valorização Ambiental da Alta de 

Lisboa (AVAAL), para dinamização do Atelier da Horta, da APEAL, para realização de Jogos Tradicionais 
na Escola, do Espaço Sénior da Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha do Lumiar 
(AMBCVL), para realização de Encontros Intergeracionais, do Centro de Atletismo das Galinheiras, para 
realização de Treinos de Atletismo, da Biblioteca Maria Keil, para dinamização de Hortas do Conto, do 
grupo informal de Jovens AnimarTe, para realização de Ateliês de Dança (Hip-Hop), da animadora 
Débora Gil da Costa, que realizou uma sessão de Splash Painting, do Clube Harmonia, para dinamização 
de Sessões de Massagens/Afectos e Banhos de Som, da Enfermeira Fátima Amorim, para a realização de 
Sessões de Alimentação Saudável e Primeiros Socorros para Crianças, do Banco do Tempo do Lumiar, 
para realização de Treinos de Voleibol, de cinco Voluntários Californianos, que deram Workshops de 
Inglês, do estagiário João André, que deu Workshops de Informática, do Coro Vocalizze, que dinamizou 
Sessões de Canto, da Loja Comunitária Entre Nós, que fez uma Feira do Brinquedo. A acrescer as visitas 
ao Museu da Água – Exposição Spongebob, ao Museu do Teatro, ao Mercado do Lumiar, ao Museu 
Bordalo Pinheiro e Museu da Cidade, bem como a visita da Polícia Municipal de Lisboa à escola. 

Contámos ainda com a presença de alguns voluntários para ajudar os monitores, que 
surpreendentemente até nós chegaram com vontade de participar no Programa Portas Abertas de 
Verão e que muito também contribuíram para o seu sucesso. Existiu ainda a participação de três 
estagiárias, uma de do curso de técnico psicossocial, e dois de cursos de orientação profissional. 

 

PROJECTOS TRANSVERSAIS ESCOLA 34 E ESCOLA 91 

 
Rugby da Alta de Lisboa – Escolinha de Rugby da (m)Alta 

Este projecto é uma iniciativa da ARAL que tem como principal 

objectivo a inclusão e ocupação dos tempos livres das crianças de 

forma saudável, funcionando como um complemento da actividade 

escolar. Esta modalidade encontra-se inserida nas AEC, sendo que 

todos os alunos que a queiram integrar farão parte da equipa. 

Durante o ano lectivo existiram cerca de 30 alunos das Escolas EB1 34 e 

91 a treinar nas instalações do Complexo Desportivo do Alto do Lumiar, 

aprendendo uma modalidade que apresenta muitas mais-valias, por se 

tratar de um jogo colectivo com características muito próprias, 

proporcionando a transmissão de valores variados como: a) o rigor, a 

disciplina e a responsabilidade, b) Coragem, inteligência e criatividade, 

c) Cooperação, amizade e solidariedade, d) Espírito de sacrifício, 

capacidade de luta e conhecimento de si próprio, e) Sentido colectivo e 

f) Sentido de fair-play. 
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Projecto de Voluntariado “Mais Comunidade para uma Escola 
Melhor” 

Este projecto é uma iniciativa da APEAL e tem como objectivo promover 

uma maior relação entre a escola e comunidade. É constituído por duas 

fases, a primeira que pretendeu promover maior consciência dos pais 

relativamente ao seu papel e proporcionar uma oportunidade de 

participação activa através do voluntariado e a segunda que nasceu do 

interesse que o voluntariado dentro das escolas teve em pessoas fora da 

comunidade de pais e encarregados de educação, de terem surgido 

pessoas mais idosas como voluntários e da necessidade de apoio nos 

recreios e AEC ter aumentado em virtude no número de auxiliares de cada 

escola ter diminuído muito. 

O projecto do voluntariado tem um papel fundamental nos recreios 

lectivos de ambas as escolas, não só como garante da segurança dos 

alunos como ajuda no bom funcionamento da escola e na identificação de 

alunos com problemáticas mais graves. Por outro lado, os voluntários dinamizam Jogos Tradicionais nos 

recreios das escolas. 

 

Campanha Global pela Educação 

A participação na Campanha Global pela Educação é uma iniciativa que 

decorre todos os anos a nível mundial, realizando-se em Portugal no 

Colégio São João de Brito, com o objectivo de sensibilizar a importância da 

educação a nível mundial. Este ano a ARAL e APEAL foram convidadas a 

participar, levando as primeiras crianças de escolas públicas a integrar a 

iniciativa. 

Os alunos AEC abordaram o tema nas aulas e produziram um filme, 

respondendo à pergunta “o que achas que é importante existir na escola 

para aprenderes melhor?”. Já com as crianças da CAF/JI foram produzidos 

cartazes alusivos ao direito das crianças à educação. 

No dia da Campanha, todos integraram a Grande Aula, na qual foi passado 

o seu filme e onde participaram num pequeno debate sobre o direito das 

crianças à educação, e o Grande Jogo de Futebol, com o conceito “One Goal 

for Education”. 

 

Participação na Semana da Europa 

No âmbito da representação da ARAL e APEAL no Grupo de Escolaridade 
do GCAL, fomos convidados a participar na Semana da Europa, actividade 
promovida pela Casa da Europa e a Mediateca do Centro Social da 
Musgueira. No dia 6 de Maio uma turma AEC da EB 91 e outra da EB 34 
fizeram um peddy paper, com realização de várias actividades alusivas aos 
países pertencentes à União Europeia, viram um filme sobre a lenda da 
Princesa Europa, uma exposição sobre os vários países e trouxeram 
alguma documentação. 
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(Re)Criar Tradições na Alta de Lisboa – Santos Populares 

No início do terceiro período foi dirigido, por parte do Grupo Desportivo Recreativo Tunelense, à 

ARAL e APEAL um convite para participar no Projecto (Re)Criar Tradições na Alta de Lisboa – Santos 

Populares, especificamente no Concurso de Marchas Populares Infantis. 

Marcha Popular Infantil AEC Escola 91 

O primeiro passo para criar a marcha foi a escolha do tema, tendo-se 

escolhido “O Nascimento do Bairro da Cruz Vermelha”, por ser o local 

onde a escola se encontra e por ter uma componente cultural muito 

forte, sendo importante dar a conhecer aos alunos a história do sítio 

onde vivem e/ou estudam. 

A escolha dos padrinhos da marcha foi unânime, tendo sido convidado 

o Presidente da AMBCVL, João Beça, e uma auxiliar do refeitório, 

Cristina Ferreira, que prontamente aceitaram o convite e se envolveram. 

De seguida deu-se início à produção da música, do figurino, dos arcos, 

da coreografia e começaram os ensaios. Todos estes elementos foram 

produções exclusivas, realizadas pelos alunos e professores e com a 

utilização, maioritariamente de materiais recicláveis.  

A música foi na sua totalidade escrita por um professores de 

expressões, o mesmo que veio a dar uma aula de canto aos alunos a 

participar na marchas, para aprenderem a projectar a voz. No que se refere ao figurino, as raparigas 

iriam vestidas de enfermeiras, alusivo às enfermeiras da Cruz Vermelha Portuguesa, e os rapazes de 

homens do povo, sendo os arcos representativos das ruas que constituem o Bairro, nomeadamente 

daqueles que incluem o nome Maria. Já a coreografia foi produzida com a ajuda de elementos da APEAL 

com experiência em marchas e ensaiadas por dois professores. 

Dia 19 de Junho participámos no Concurso de Marchas Infantis, na qual estavam presentes mais quatro 

marchas de outras escolas, e ganhámos o Primeiro Prémio por ser a Marcha com melhor letra de 

música, melhor figurino, melhores arcos, melhor coreografia e melhor elemento surpresa. 

Este foi um projecto bastante gratificante e que contou com o envolvimento de todos, incluindo de 

alguns pais/encarregados de educação no próprio dia, foram muitas horas dedicadas a este projecto, 

mas que pelo resultado final valeu a pena, tendo o trabalho dos professores e alunos sido reconhecido 

com a atribuição do Primeiro Prémio da Marcha. 

 

Marcha Popular Infantil AEC Escola 34 

 

O tema escolhido para a marcha da Escola 34 relacionou-se com o 

projecto da Hora do Conto, trabalhado ao longo do terceiro periodo, 

tendo o tema escolhido sido “Somos todos diferentes como os 

peixinhos”, alusivo a multiculturalidade existente na Alta de Lisboa. 

O primeiro passo para a construção da marcha foi a demonstração de 

interesse por parte das crianças em integrar o grupo de participantes. 

Esta foi uma escolha dificil, na medida em que muitos dos alunos já 
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tinham experiência ou tradição na família em participar numa marcha 

popular. O segundo passo foi estabelecer critérios de admisão do 

grupo, realizado após um primeiro ensaio.  

Com a constituição do grupo encerrada, deu-se início à escolha da 

música e construção da letra, inicando-se em seguida os ensaios 

semanais da coreografia. 

Os padrinhos convidados foram a professora Fatima Dias, que durante 

muitos anos organizava marchas infantins na escola 34 e que durante 

os ensaios foi sempre uma ajuda, e para padrinho foi convidado um elemento da comunidade, o Dr. 

Agostinho, que trabalhou como porteiro na escola 34 e que estabeleceu uma relação de amizade com 

todos.  

No dia do concurso era visivel a emoção das crianças e familiares na participação no projecto (Re)criar 

tradições na Alta de Lisboa.  

A Escola 34 ganhou o premio de Melhores Arcos, tendo estes sido enfeitados pelos alunos com 

peixinhos. 

 

Marcha Popular Infantil CAF/JI Escola 34 

O tema escolhido para a marcha da CAF/JI foram os Espaços Verdes da 

Alta de Lisboa, por terem emergido nos últimos anos, com a 

requalificação do espaço, muitos destes, que anteriormente não 

constavam. 

Verificou-se que, ao contrário das AEC, o Jardim de Infância da Escola 

34 não tinha qualquer tipo de tradição de marchas populares, sendo 

esta uma estreia. A sua marcha seria constituida não por 12 pares 

obrigatórios, mas por 6, justificado pelas idades das crianças. 

O primeiro passo a ser realizado foi a marcação de uma reunião de 

pais para dar a conhecer o projecto e incentivar a sua participação no 

mesmo, tendo a ideia sido bastante bem aceite entre todos e gerando 

grande motivação. 

A escolha dos padrinhos da marcha foi unânime, convidando-se o 

Jorge Cancela, presidente da AVAAL, por se relacionar com o tema, e a 

Beta, auxiliar educativa do Jardim de Infância, pela interacção diária 

que tem com as crianças. 

Ao longo do terceiro período foi-se construindo o figurino das 

crianças, com base em materiais reutilizáveis, bem como os arcos, 

contando, para a criação destes com a participação de um encarregado de educação que efectuou 

desenhos (cópias reais) dos espaços verdes da alta de Lisboa. Para auxiliar à concretização dos arcos 

também o ATL da Junta de Freguesia da Charneca contribuiu, fazendo flores de papel. 

No que se refere à coreografia, com ajuda de elementos da APEAL, as monitoras ensaiarama as 

crianças repetidas vezes, conferindo-lhes autonomia para a sua realização no dia do concurso. Neste dia, 

a marcha da CAF/JI foi a primeira a actuar, e ganhou a menção honrosa de Melhor Coreografia, 

surpreendendo todos ao ganhar o prémio de maior precisão. 

As crianças adoraram fazer parte de uma marcha infantil, tal como os seus pais que foram 

bastante participativos nos preparativos e no proprio dia. 
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CONCLUSÃO 

 Considera-se que o primeiro ano lectivo do Projecto Educativo 3491 correu como esperado, para 
além de algumas dificuldades, principalmente no início, antecipava-se a existência de um inevitável 
período de adaptação e de regularização uma vez que não existia qualquer tipo de experiência da ARAL 
e APEAL na gestão deste tipo de projectos. 

 Para além das dificuldades ao nível do recrutamento de professores/monitores e das questões 
relacionadas com a parte contabilística, pode-se dizer que a componente pedagógica nas escolas 
manteve a qualidade dos anos anteriores. Também a metodologia utilizada nas aulas/actividades 
desenvolvidas se manteve, continuando-se a utilizar a metodologia de projecto a partir das ideias das 
crianças e a transdisciplinaridade, acreditando-se que apenas assim é possível atingir os resultados 
esperados. 

Ao nível das actividades desenvolvidas, foi possível integrar alguns recursos locais, tornando a 
escola mais aberta à comunidade, bem como alguns voluntários, que auxiliaram na dinamização de 
recreios e de projectos dentro das escolas. Esta é considerada uma das maiores mais-valias do projecto, 
apenas possível por ser dinamizado por duas associações de base local que fazem parte do Grupo 
Comunitário da Alta de Lisboa (GCAL), o que consequentemente leva a que seja possível desenvolver 
actividades diferentes nas escolas e permitir que os alunos saiam das mesmas para participar em 
iniciativas de diversas naturezas, mas em tudo e relacionadas com o local onde residem. 

Este foi sem dúvida um objectivo atingido, conseguindo-se que entidades que até então não 
tinham qualquer ligação com as escolas passassem a fazer parte do seu mundo, criando-se maior 
abertura e cumplicidade entre todos, para além da partilha recíproca de conhecimentos. 

Também no que troca ao envolvimento dos pais/encarregados de educação foi possível criar 
momentos de convívio e de partilha dos trabalhos efectuados pelas crianças, tanto na escola como fora 
desta (marchas populares), sendo cada vez mais envolvidos no universo escolar dos seus educandos e 
tomando gosto por fazer parte do mesmo. 

Uma ressalva também para os programas de férias da CAF, que, principalmente no que toca às 
férias de Verão, se conseguiu criar para além de actividades bastante diversificado e originais, 
aproveitando os recursos locais, motivar a integração de crianças de venda livre, e não somente de 
residência PER. Esta experiência, e inovação no território, em tudo foi proveitosa, desmistificando-se o 
abismo entre as duas realidades ao haver partilha de espaço e criando-se uma maior convivência entre 
os moradores da Alta de Lisboa. Tal leva-nos a crer que este entrosamento não acontece com maior 
frequência pela inexistência de iniciativas consistentes capazes de motivar a partilha, diminuindo a 
diferença e o preconceito. Pela nossa experiência, sabemos que é possível mudar esta individualidade e 
vamos continuar a trabalhar nesse sentido, dando a cada dia mais um passo no sentido pretendido. 


