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I - INTRODUÇÃO

A LUDOTECA funcionou no ano lectivo 2013/2014 entre 16 de Setembro e 31 de
Julho. No período letivo funcionou de segunda a sexta-feira com um horário das 14.00h
às 19.00h e nas interrupções lectivas (Natal, Carnaval e Páscoa), de segunda a sextafeira, das 10.00h às 18.00h. Na época balnear funcionou das 9.00h às 17.00h. A equipa
foi constituída por uma Psicóloga Educacional e duas Auxiliares da Acção Educativa, no
entanto no final do terceiro período ficou reduzida tendo saído uma Auxiliar de Acção
Educativa (baixa médica), sem substituição.
Para

além

do

funcionamento

normal,

funcionou

também

o

Serviço

de

acompanhamento Escola/Ludoteca, que consistiu na disponibilização de dois dos
elementos da equipa que estiveram diariamente às 16.00h e às 17.30h à porta da EB1
de Alvor para acompanhar as crianças inscritas até à Ludoteca. No caso da EB1 dos
Montes de Alvor, a Junta disponibilizou o transporte e este foi realizado diariamente
com a presença de uma funcionária da Ludoteca, às 16.00h.
Como foi referido em Projecto, tendo em conta a realidade económica da Junta foi
necessária uma nova abordagem contando a Ludoteca com a colaboração dos
Encarregados de Educação e restante comunidade da Freguesia, no entanto este ano
lectivo os donativos monetários foram muito reduzidos, sendo mais comum a
participação em géneros (jogos e brinquedos usados para as nossas Feiras
colaborativas).

O

pagamento

do

seguro

anual

(2,50€)

continuou

a

ser

da

responsabilidade das Famílias e a Época Balnear (período da manhã – praia) teve um
custo de 20€ com direito a uma TShirt e um boné.
Frequentaram a Ludoteca ao longo deste ano lectivo 108 crianças/jovens com
idades compreendidas entre os 6 e os 15 anos, sendo que na sua maioria eram
crianças do 1º ciclo (dos 6 aos 10 anos).
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II - PROJETOS
O Tema anual da Ludoteca para o presente ano letivo foi – Histórias de

Alvor. Neste sentido, além das actividades desenvolvidas no âmbito da
comemoração das datas festivas tradicionais (Dia da Alimentação, Halloween,
Magusto, Natal, Carnaval, Páscoa, Dia do pai, Dia da mãe e Dia da criança), foram
realizadas algumas actividades no sentido de explorar com as crianças um pouco da
História da Vila, evolução e mudanças de espaços e tradições de modo a
proporcionar-lhes mais conhecimento sobre Alvor e seu passado.

2.1. ATIVIDADES RELACIONADAS COM DATAS COMEMORATIVAS
Os projectos desenvolvidos no âmbito da comemoração das datas festivas
tradicionais (Dia da Alimentação, Halloween, Magusto, Natal, Carnaval, Páscoa, Dia do
pai, Dia da mãe e Dia da Criança), consistiram como costume na construção, através da
expressão plástica, de objectos/prendas alusivos à época de modo a proporcionar não só
a exploração do tema, como o estímulo da criatividade e a descoberta de novas técnicas
e materiais. Pode-se ver a baixo alguns exemplos destes trabalhos/actividades.

Fig 1 – Dia da Alimentação- Jogo sobre a roda dos

Fig 2 – Dia da Alimentação- Actividade “Fazer

alimentos

sumo de laranja”
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Fig 3 e 4 – Halloween- Construção de painel alusivo
ao tema com rolos de papel higiénico, caixas de
ovos e sacos de lixo pretos.

Fig 5 – Halloween – Construção de “Óculos
Assustadores” em musgami.

Fig 6 – Halloween
Pinturas faciais

Fig 7, 8 e 9 – Magusto – Confecção de
biscoitos de castanha
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Fig 12 e 13 – Ano Novo – Construção do
Calendário
Fig

10

e

11

–

Natal

–

de

2014,

com

cartolina

e

revistas.

Construção de um presépio
com caixas de ovos, ráfia,
feltro e tecido

Fig 14 e 15 – Carnaval – Construção de um
chapéu de palhaço com cartolina, musgami
e lã.

Fig 16 e 17 – Dia do Pai –
Construção de um jogo “O
Solitário” em massa branca,
fimo e cartão.
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Fig 18 e 19 – Páscoa – Construção de uma
galinha em rolos de papel higiénico, para
encher com algumas amêndoas – oferta da
Ludoteca às crianças

Fig 20 e 21 – Dia da Mãe
Pintura e decoração de
uma tela. com materiais
diversos.

Fig 22, 23 e 24 – Dia da Criança – Construção de
um “Apanhador de Sonhos Maus” com materiais
diversos (missangas, pompons, lã, tecido, penas,
rolhas etc.).
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2.2. FORMAÇÃO TÉCNICA
Os dois momentos de formação previstos para o ano de 2013 foram
concretizados. Uma vez que a temática definida era muito abrangente, foi dividida
pelos dois momentos de formação. Para além da equipa da Ludoteca, estiveram
presentes na formação (a nosso convite), as Animadoras e Auxiliares dos Jardins
de Infância Agrupamento de Escolas da Bemposta.
Dia 25 de Outubro



O ROUBO NA CRIANÇA –



A MENTIRA NA CRIANÇA –

Dia 25 de Novembro

Por questões de funcionamento interno, o Agrupamento de Escolas da Bemposta
viu-se obrigado a dividir as auxiliares e animadoras que participaram das formações,
em dois grupos cada um com 11 elementos. Assim umas estiveram presentes na
primeira formação e as restantes na segunda. No entanto as formandas mostraram-se
muito interessadas nos dois temas e solicitaram-me que os repetisse, proporcionando
a hipótese de trocarem. As que assistiram à formação sobre a Mentira na Criança
viriam noutro momento assistir à formação sobre o Roubo na Criança e vice-versa.
Assim nos dias 13 e 15 de Maio a Psicóloga repetiu as duas formações.

2.3. ACOMPANHAMENTO ÀS FAMÍLIAS
Como de costume, houve ao longo do ano dois momentos de festa em que as
famílias foram convidadas a vir à Ludoteca. O primeiro foi na Comemoração do DIA
DA FAMÍLIA, no dia 16 de Maio. As Famílias foram convidadas para um lanche
convívio (cada família trazia uma colaboração para a mesa do lanche), com
atividades proposta pela Ludoteca para fazerem em família: Construção de um
painel sobre as emoções (com material recolhido com as crianças do Programa
“Crescer com Emoção” e com as crianças que frequentam a Ludoteca); Construção
de um painel com o tema “Família é…”. Estiveram presentes na festa 27 crianças e
24 familiares, num total de 51 pessoas.
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Fig 25 e 26 – Dia da Família

O segundo momento de festejo foi no final da Época Balnear com a FESTA DE
ENCERRAMENTO. Estiveram presentes 34 crianças da Ludoteca e 79 familiares, num
total de 113 convidados. As crianças apresentaram um espetáculo com as canções e
danças ensaiadas durante a Época Balnear (tarde) e em seguida houve um jantar convívio
com comida trazida pelas Famílias.

Fig 27 e 28 – Dia da Família

9

Para além destas atividades e tendo como objectivo para este ano letivo
promover acções específicas dirigidas às Famílias para em conjunto com os filhos
realizarem atividades lúdicas características do dia-a-dia da Ludoteca, foram
realizadas duas atividades específicas.


CONSTRUÇÃO DE UM PAINEL DE SILHUETAS

(semana de 4 a 8 de Novembro) : As

Famílias foram convidadas a vir no decorrer da semana, no dia que lhes fosse
mais conveniente, entre as 16.30h e as 18.00h. Trabalharam em conjunto com
os filhos. Foi utilizada a técnica da sombra para desenhar as silhuetas das
crianças e famílias que participaram. Com o resultado foi construído um painel
decorativo.

Fig 29, 30 e 31 – Actividade Silhuetas

 A actividade DECORAÇÃO DAS JANELAS prevista para Novembro foi
substituída pela actividade PRESÉPIO DE NATAL. Esta substituição deveuse a questões logísticas, uma vez que atrasando para Dezembro caía em cima
da construção do trabalho de Natal. Assim, juntámos as duas actividades, uma
vez que não havia tempo para as concretizar em separado. Nos mesmos moldes
da actividade anterior, na semana de 9 a 13 de Dezembro, convidámos então
as Famílias a vir à ludoteca construir um presépio com material reciclado.
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Fig 32, e 33 – Actividade Presépio

2.4. ATELIÊ BOOMERANG
Devido à alteração do horário escolar, as crianças passaram a sair da escola
às 16.00h e a chegar à Ludoteca mais tarde do que nos anos anteriores. Este novo
horário em conjunto com a redução da equipa este ano lectivo (3 elementos),
tornaram impossível a concretização do Ateliê.

2.5. ATELIÊ DE RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS
Como previsto em Projecto este Ateliê funcionava às Quartas-feiras, entre as
16.30h e as 17.30h. Participaram 13 crianças e foram realizadas 8 sessões do Ateliê.
Uma vez que o funcionário que o dinamizava (Paulo Batista) deixou de trabalhar para a
Junta de Freguesia de Alvor, o Ateliê teve que ser suspenso. A equipa terminou o
trabalho que já estava iniciado (recuperação dos móveis da casinha), mas as sessões
formais do Ateliê deixaram de existir.
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Fig 34, 35 e 36 – Ateliê de
Restauração

2.6. PONTO DE RECOLHA
Este projecto funcionou durante todo o ano lectivo, com participações sobretudo em
brinquedos e roupa. Sugere-se a sua continuação, pois tem sido angariado material
para venda nas Feiras Colaborativas. Em relação à recolha de roupa para dar, esta
tem corrido como previsto. Procuram a Ludoteca (este ano lectivo) para vir buscar
roupa 4 famílias a título particular e a Santa Casa da Misericórdia de Alvor, para
funcionários da instituição (e filhos).

2.7. BANCO DE LIVROS ESCOLARES
Não houve este ano nenhuma entrega nem solicitação de livros escolares. O
projecto esteve completamente parado. Deduzimos que tenha a ver com o facto das
escolas também fazerem este trabalho o que torna a nossa intervenção irrelevante
nesta área. Sugerimos a não continuação do serviço.
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2.8. FEIRAS COLABORATIVOS

Conforme previsto em Projecto, foram realizadas duas Feiras Colaborativas.
 IV FEIRA COLABORATIVA – Realizada dia 6 de Dezembro entre as 10.00h e as
17.00h, contou com a presença do agrupamento de Escolas da Bemposta
(Encarregados de Educação da turma do 2ºD da EB1 de Alvor e Equipa do Ensino
Especial), Cruz Vermelha, Lar Bom Samaritano, Santa Casa da Misericórdia e
alguns particulares. O Total angariado foi 51,27€.
 V FEIRA COLABORATIVA – Realizada dia 14 de Março, no âmbito das
comemorações do Dia da Vila, entre as 10.00h e as 17.00h, contou com 13 bancas:
Ludoteca; Turma do 2ºD da EB1 de Alvor; Turma do 6ºB da EB 2/3 D. João II;
Equipa do Ensino Especial do Agrupamento de Escolas da Bemposta; Cruz
Vermelha; Lar Bom Samaritano; Santa Casa da Misericórdia e 6 bancas de
particulares. O Total angariado foi 85€.

Fig 37, 38, 39 e 40
IV

e

V

Feiras

Colaborativas
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2.9. INTERRUPÇÕES LECTIVAS E ÉPOCA BALNEAR
Nas INTERRUPÇÕES LETIVAS a Ludoteca funcionou como previsto todo o
dia, das 10.00h às 18.00h e na Época Balnear das 9.00h às 17.00h. Para as famílias que
necessitaram a equipa acompanhou as crianças ao Centro Comunitário para almoçar.
Dois elementos acompanhavam o grupo e uma funcionária mantinha a Ludoteca aberta,
nunca encerrando ao público. Na interrupção do Carnaval, optámos por não levar as
crianças ao C. comunitário, uma vez que só era necessário oferecer o serviço um dia.
Assim, as crianças trouxeram almoço e fizeram um piquenique na Ludoteca.
Inscrições para o Almoço
Natal

Páscoa

Época Balnear
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36

28

Durante a ÉPOCA BALNEAR o serviço da Ludoteca dividia-se em dois
momentos distintos. No período da manhã (9.00h-14.00h) a equipa acompanhava um
grupo de 30 crianças (constituído por inscrições sujeitas a critérios de prioridade para
admissão) à praia e ao almoço. No período da tarde (14.00h- 17.00h) abria o espaço
Ludoteca para todas as crianças que pretendessem frequentar sem número limite de
inscrições.
Fig 41, 42, 43, 44 e 45 – Época balnear
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2.10-PASSEIOS
Os passeios lúdicos foram realizados durante as Interrupções Lectivas e a
Época Balnear.

LOCAL

Data

Nº
participantes

ZOO de LAGOS

19/12/13

30

MUSEU DE PORTIMÃO

05/03/14

18

CASTELO E MUSEU DE SILVES

07/04/14

31

PARQUE DA MINA DE MONCHIQUE

14/04/14

31

CLUBE NAVAL DE ALVOR

20/06/14

24

CRAZY WORLD

27/06/14

30

PARQUE AVENTURA DE ALBUFEIRA

04/07/14

26

CINEMA DE PORTIMÃO

11/07/14

30

REINO ENCANTADO

18/07/14

26

TEATRO MUNICIPAL PORTIMÁO

23/07/14

26
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2.11. SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO
Conforme previsto foi oferecido à comunidade um serviço de acompanhamento
de crianças da escola para a Ludoteca. Este serviço consistiu na disponibilização de
dois elementos da equipa que estiveram diariamente às 16.00h e às 17.30h à porta da
EB1 de Alvor para acompanhar as crianças inscritas até à Ludoteca. No caso dos
Montes de Alvor, a Junta disponibilizou o transporte que foi realizado com a presença
de uma funcionária da Ludoteca, às 16.00h. Aconteceu frequentemente, devido à falta
de pessoal acima referida, um elemento ter que deslocar sozinho para ir buscar as
crianças da EB1 de Alvor. Quando o grupo é muito superior a 10 crianças esta situação
não é desejável. É ainda relevante dizer que às 16.00h, quando a equipa sai para ir
buscar as crianças à escola não há ninguém para ficar na Ludoteca. Assim, durante
cerca de 20 minutos a Ludoteca fica com a porta fechada. Neste caso, quando estão
na Ludoteca crianças do 2º ciclo, estas têm que acompanhar as funcionárias à EB1 de
Alvor. A EB1 dos Montes de Alvor continua com um número de inscrições muito
reduzido.
Nº de Inscrições no Serviço de acompanhamento
Alvor

Montes de Alvor

40
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2.12. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE EXPLORAÇÃO DO TEMA ANUAL
No âmbito do tema Histórias de Alvor foi realizada uma visita Museu de
Alvor guiada pelo Prof. Lopes. Saímos também uma tarde a pé para visitarmos o antigo
castelo (parque) onde falámos um pouco da sua história e mostrámos fotografias antigas
do mesmo, assim como para conhecer (exterior) a casa onde faleceu D. João II.
Tínhamos previsto outras saídas (igreja; zona ribeirinha) que não foram possíveis
concretizar, uma vez que por questões de falta de pessoal para o serviço de transporte
escolar da Junta, as auxiliares da Ludoteca tiveram qua assegurar este serviço durante
algum tempo, o que limitou o trabalho na Ludoteca. Foi ainda feita uma pesquisa de
16

informação sobre a história do Edifício onde funciona a Ludoteca – Palacete Abreu. Esta
informação serviu de base a uma visita guiada das crianças pelo Edifício depois da qual
recebemos a visita do Prof. Lopes (antigo professor da escola primária que funcionou
neste palacete). Nesta visita o Sr. Prof. explicou às nossas crianças como funcionava a
“escola antiga”, passou informação sobre a história de Alvor e respondeu pacientemente
às questões que os nossos meninos e meninas lhe fizeram. Aproveitámos a interrupção da
Páscoa para visitar o Castelo e Museu de Silves e o Parque da Mina, que nos serviram
também de exploração do nosso tema (história da localidade, registos históricos, ofícios
e modos de vida tradicionais).

Fig 46, 47, 48, 49, 50 e 51 –
Exploração do tema anual.
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III – ESTATÍSTICAS DE FREQUÊNCIA

3.1. FREQUÊNCIA AO LONGO DO ANO LECTIVO
Média de frequência diária
22

3.2. FREQUÊNCIA NAS INTERRUPÇÕS LECTIVAS
Média de frequência diária
Natal

Carnaval

Páscoa

16

9

25

3.3. FREQUÊNCIA DA ÉPOCA BALNEAR
3.3.1. Período da manhã (praia)

3.3.2. Período da tarde

Média de frequência diária

Média de frequência diária

25

30
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V– REFLEXÃO FINAL
O universo de utentes da Ludoteca este ano lectivo foi de 108 crianças e
jovens. Este número indica-nos que continuamos a dar uma resposta social
importante às famílias que residem na Freguesia ou cujos filhos frequentam as
escolas da Freguesia. No entanto este universo total traduziu-se numa média de
frequência diária de 22 crianças, semelhante à do ano lectivo anterior e mais
baixa do que as médias de anos passados.
Ano Lectivo

Média de Frequência diária

2010/2011

41

2011/2012

41

2012/2013

26

2013/2014

22

Este decréscimo significativo na média de frequência, apesar do nº total de
crianças inscritas ao longo do ano (controlado pelos seguros efectuados), não parece
então ter a ver, como pensámos no ano passado, com alterações específicas desse ano
(relacionadas com a distribuição de turmas por diferentes escolas devido ao tornado).
Assim, consideramos que poderá ter a ver com a maior adesão às actividades
extracurriculares das escolas
Em relação às novas medidas implementadas para angariação de verbas
podemos verificar que, embora com as Feiras e Época Balnear se tenha conseguido
angariar alguma verba, os donativos monetários não são significativos e este ano
lectivo foram quase inexistentes.
É também importante referir que durante este ano lectivo foi muito
complicado para a equipa manter as actividades previstas, devido à constante
solicitação de um elemento da Ludoteca para outros serviços da Junta. Assim,
considero que para manter os serviços de acompanhamento das escolas até à
Ludoteca que temos vindo a oferecer (com muita adesão por parte das famílias), é
fundamental ter ao serviço deste espaço 3 funcionários.
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