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“É preciso plantar a semente da educação 

para colher os frutos da cidadania”  

(Paulo Freire) 
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I – Introdução 

 

O projeto educativo do Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) da Associação 

de Solidariedade da Zona das Fontaínhas é constituído por várias propostas educativas de 

forma a responder às necessidades e interesses das crianças/jovens, famílias e características 

da comunidade. Tem como finalidade o desenvolvimento no sentido de responsabilidade da 

criança/jovem numa perspetiva de melhoramento do desenvolvimento integral do indivíduo: 

pessoal, social e educativo. 

 

Assim o tema do projeto educativo 2021/2023 intitula-se “Eu posso Ser Mais”. 

Com este tema pretendemos que as nossas crianças/jovens cresçam e se desenvolvam 

com os demais de forma estável e harmoniosa. 

Uma das missões do CATL é ajudar no crescimento de cada uma das suas 

crianças/jovens. Para isso, existe um trabalho colaborativo entre 

família/escola/comunidade para garantir que estas têm todo o suporte necessário ao seu 

crescimento de forma saudável.  

O CATL deve proporcionar às suas crianças e jovens condições e ferramentas 

para que estas consigam construir o seu caminho.  

 

Pretendemos formar cidadãos mais justos e atentos às questões sociais (situações de 

pobreza, solidariedade, insucesso e abandono escolar, discriminação). Vamos assim trabalhar 

todas estas questões no interior da CATL, colocando as crianças/jovens a refletir sobre estes 

temas, e também todos os outros atores que fazem parte deste espaço: funcionários, 

encarregados de educação, voluntários, estagiários e os próprios órgãos decisores. Todos, de 

um modo ou de outro, precisam de ser sensibilizados para estas questões. 

“Eu posso Ser Mais” é, entre outras coisas, permitir que cada criança/jovem reconheça 

que estes podem sempre ser mais nas suas vidas, e que o seu futuro poderá ser brilhante. Cada 

criança/jovem deverá crescer com os valores de solidariedade, cidadania e respeito pelo 

próximo.  

Pretendemos, também, proporcionar atividades que sirvam de ferramentas para a 

aquisição de competências sociais, culturais, educativas e pessoais. 

O CATL das Fontainhas deve ser visto como um espaço socioeducativo que visa 

complementar o percurso escolar e formativo dos utentes, promovendo atividades de carácter 

lúdico-pedagógico e de redução do abandono e insucesso escolar. 
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Com isto pretendemos ser um dos melhores CATL’s e o preferido pelos nossos públicos 

de interesse, encarregados de educação e utentes. 

Queremos ser reconhecidos como referência de excelência educativa pelas intervenções 

no desenvolvimento da comunidade onde se insere, orientada pelos valores da ética, 

solidariedade, igualdade, respeito e cidadania universal.  

 

II – Caracterização do meio  

 

 

 

O CATL da Associação de Solidariedade da Zona das Fontaínhas tem as suas 

instalações no Centro Histórico da Cidade do Porto, na Rua do Sol, número 14, partilhando 

instalações com a Escola Básica do Sol. 

Nas ruas circundantes, temos diversos bairros da cidade, com carências visíveis ao nível 

social, económico e cultural. 

Estamos localizados perto do Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, do 

Colégio dos Salesianos e do Colégio Nossa Senhora da Esperança.  
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III - Caracterização da Instituição 

 

A Associação de Solidariedade da Zona das Fontaínhas é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social sem fins lucrativos e de utilidade pública, fundada a 10 de Abril de 1976, 

por um grupo de residentes das Fontaínhas, visando responder às necessidades da comunidade 

envolvente. 

O registo definitivo dos seus estatutos enquanto Instituição Particular de Solidariedade 

Social, reconhecida como pessoa coletiva de utilidade pública, foi “lavrado pela inscrição 

n.º31/2004, fl.43 v.º a fl.44 do livro n.º10 das Associações de Solidariedade Social, e 

considera-se efetuado em 11 de Novembro de 2003, nos termos do n.º2 do artigo 13.º do 

regulamento aprovado pela Portaria n.º778/83 de 23 de Julho” (Diário da República – III 

Série n.º98 de 26 de Abril de 2004). 

 De acordo com o Acordo de Cooperação estabelecido entre a Associação de 

Solidariedade da Zona das Fontaínhas e o Instituto de Segurança Social, IP/Centro Distrital do 

Porto, lavrado a 15 de Setembro de 2008, a Associação desenvolve as atividades de CATL 

com funcionamento clássico, localizado na Rua do Sol, n.º14, freguesia da Sé, concelho do 

Porto, distrito do Porto. 

 Este estabelecimento/estrutura prestadora de serviços rege-se igualmente pelo 

estipulado no despacho n.º 12591/2006 de 26 de Maio e o disposto da cláusula 6ª do 

Protocolo de Cooperação de 2006 celebrado entre o Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social e as três Uniões representativas das Instituições de Solidariedade Social. 

 Define-se também como um serviço à sociedade e à família, sendo uma instituição 

aberta a todos os níveis sociais, ou seja, uma comunidade em que todos participam, tendo em 

conta a atenção à diversidade. 
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IV – Caracterização do espaço CATL 

  

O CATL dispõe de 7 espaços distintos adequados ao número e à idade dos utentes, e 

que asseguram o funcionamento do mesmo.  

O CATL compreende os seguintes espaços: 

 - Sala de Atividades 

 - Área de alimentação 

 - Espaço Administrativo 

 - Sala Polivalente com espaço de informática e biblioteca 

 - Instalações Sanitárias 

 - Cozinha 

 - Espaço Exterior. 

 

Os diversos espaços estão equipados com todo o material necessário à realização das 

atividades e projetos do CATL. 

 

 

V – Caracterização do Grupo de Crianças/Jovens 

 

 O CATL tem um grupo misto constituído por 60 crianças e jovens desde o 1º ano de 

escolaridade. Nestas idades, cada uma das crianças/jovens têm as suas características e 

necessidades específicas. Todas as orientações pedagógicas do CATL são a pensar no seu 

desenvolvimento e melhoramento dos aspetos cognitivo, psicomotor e socio-afetivo.  
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VI – Caracterização da Equipa do CATL 

 

 

 

 

 O pessoal técnico do CATL está habilitado para assegurar todo o bom funcionamento 

do mesmo.  

 A equipa é composta por 3 elementos a tempo inteiro – 1 diretor técnico, 1 técnico de 

CATL, 1 auxiliar de atividades ocupacionais e 1 elemento a tempo parcial – 1 auxiliar de 

limpeza.   

 

 

VII – Horário de Funcionamento 

 

O CATL das Fontaínhas funciona, diariamente, no período letivo, de 2.ª a 6.ª, das 10h 

às 19h, com o intervalo para almoço das 12h às 14h.  

No período não letivo funciona, diariamente, de 2.ª a 6.ª, das 10h às 18h, com o 

intervalo para almoço das 13h às 14h. 

O CATL das Fontaínhas encerra nos dias 2 de janeiro, 2ª feira de Páscoa, 23 e 24 de 

Junho e 24, 26 e 31 de Dezembro. 

O CATL das Fontaínhas encerra na primeira quinzena do mês de agosto para limpeza, 

desinfestação e pequenas obras de manutenção.  

Direção ASZF

Técnica CATL
Auxiliar Atividades 

Ocupacionais
Auxiliar de 

Limpeza

Diretora 
Técnica CATL
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VIII – Valores educativos fundamentais 

 

O CATL das Fontainhas pretende promover os seguintes princípios e valores: 

• Integração social e igualdade de oportunidades; 

• Respeito pelos outros e aceitação da diferença; 

• Higiene; 

• Disciplina; 

• Hábitos saudáveis; 

• Cooperação; 

• Solidariedade; 

• Responsabilidade; 

• Hábitos de estudo e de trabalho; 

• Hábitos de leitura; 

• Trabalho em equipa; 

• Autonomia; 

• Espírito crítico; 

• Criatividade. 

 

IX – Prioridades educativas 

 

O CATL das Fontaínhas tem várias prioridades educativas para o crescimento e 

desenvolvimento dos seus utentes, na sua plenitude. 

Pretendemos um CATL capaz de promover o sucesso individual das suas crianças, em 

cada momento do seu percurso educativo e formativo, garantindo um núcleo central de 

competências adequadas ao seu sucesso escolar e no meio social. 

Desejamos que os nossos utentes adquiram autonomia e responsabilidade para alcançar 

o sucesso nas suas vidas, e que haja uma corresponsabilização e envolvimento da família na 

sua educação e formação.  

Queremos uma instituição prestadora de serviços educativos, dentro do quadro legal e 

normativo a que está sujeita, que implemente soluções adaptadas à comunidade que serve, 

propondo-se responder às suas necessidades e expectativas, criando oportunidades para todos 
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e assumindo-se como agente de mudança. Um CATL humano e solidário, baseado em valores 

onde as regras de convívio social são respeitadas; onde o esforço é valorizado e o trabalho é o 

meio de alcançar o sucesso. Um CATL que promova a igualdade de oportunidades e de 

condições, quer para o ingresso na vida ativa, quer para o prosseguimento de estudos.  

 

X - Orientação da Instituição 

 

O CATL com funcionamento clássico enquadra-se nos estatutos da Instituição, no 

artigo 3º, ponto 1, alíneas a) e b) onde se refere ao apoio à infância e juventude e apoio à 

família. 

 

Objetivos Gerais: 

 

• Desenvolvimento e promoção de valores humanistas de respeito pelo próximo 

para a consolidação de valores de cidadania; 

• Construção da individualidade de cada um, fortalecendo a sua personalidade 

com vista ao desenvolvimento integral do individuo; 

• Criação de um espaço de excelência que disponibiliza oportunidades 

diferenciadas a todos, tendo sempre presente as diversas aptidões e interesses da 

criança/jovem; 

• Promoção de uma cultura de qualidade alicerçada no rigor e no respeito pelas 

normas; 

• Redução do abandono escolar.  

 

Objetivos Específicos: 

 

• Compreender o outro, tendo em conta o respeito e a aceitação; 

• Integrar-se no grupo, através da participação na vida em grupo; 

• Melhorar a relação família/escola/comunidade/CATL, com vista à valorização, 

aproveitamento e rentabilização de todos os recursos do meio; 

• Estabelecer vínculos espontâneos e coletivos; 

• Aceitar pequenas frustrações; 
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• Manifestar uma atitude positiva face as adversidades; 

• Perceber a importância da escola para a vida futura.  

 

 

XI - Serviços Prestados e Atividades Desenvolvidas 

 

A Associação de Solidariedade da Zona das Fontainhas assegura a prestação dos 

seguintes serviços: 

• Ateliês recreativos e culturais; 

• Ateliês Psicopedagógicos; 

• Apoio educativo; 

• Atividade lúdico-desportivas; 

• Suplemento alimentar, manhã e tarde. 

 

 Presta ainda, os seguintes serviços complementares: 

• Campo de Férias; 

• Passeios; 

• Visitas; 

• Desporto. 
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XII – Áreas de Abordagem 

 

XII.I – Atividades Lúdico-Pedagógicas 

 

A dinamização de atividades é fundamental para o desenvolvimento intelectual, social, 

físico e emocional das crianças/jovens. Cada atividade pretende contribuir para o 

desenvolvimento de cada criança/jovem, de uma forma mais lúdica, mas ao mesmo tempo 

pedagógica.  

 

Áreas a trabalhar: 

 - Saúde 

 - Ambiente 

 - Cultura 

 - Desporto 

 - Tecnologia 

 - Psicologia 

 - Educação 

 

Objetivos: 

• Promover a autoconfiança e a responsabilidade; 

• Promover nas crianças/jovens o seu desenvolvimento a nível pessoal e social, 

através do relacionamento com os pares; 

• Proporcionar e valorizar o desenvolvimento físico e motor; 

• Promover a autoestima e desenvolver o espírito de iniciativa, a capacidade 

crítica e criativa; 

• Promover a aquisição de novos conhecimentos, estimular a curiosidade e a 

imaginação; 

• Criar um espaço aberto, promotor das potencialidades de cada criança, de forma 

a facilitar a sua realização como pessoa, contribuindo para o seu bem-estar. 
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XII.II – Experiências Educativas 

 

Esta área de motivação para o estudo tem como finalidade apoiar as crianças/jovens na 

realização dos trabalhos de casa dando mais ênfase às disciplinas em que demonstrem maiores 

dificuldades, tendo para tal pessoas experientes e habilitadas. Para além disso, o CATL aposta 

na realização de projetos e atividades para motivar as crianças/jovens a estudar, a adquirir 

mais conhecimentos e a consolidá-los.  

O sucesso escolar constitui uma preocupação emergente do CATL, sendo que o mesmo 

só se consegue, para além do acompanhamento, dotando os indivíduos de competências de 

procura e pesquisa, desenvolvendo, deste modo, o interesse pela aquisição e atualização de 

conhecimentos. 

 

Objetivos: 

• Promover o sucesso escolar; 

• Reduzir o abandono escolar; 

• Criar oportunidades de estudo acompanhado nas diversas áreas de ensino de 

modo a que as crianças se sintam apoiadas e consigam, progressivamente, 

adquirir competências de autonomia a este nível; 

• Assegurar melhor acompanhamento para crianças/jovens com dificuldades de 

aprendizagem; 

• Possuir métodos de organização; 

• Treinar a concentração nas tarefas, prestando atenção; 

• Pesquisar livremente. 
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XII.III – Formação Cívica 

 

 É extremamente importante o desenvolvimento da educação para a cidadania, 

constituindo-se um espaço de diálogo e reflexão, nomeadamente acerca de aspetos históricos, 

datas relevantes e movimentos de solidariedade, assim como competências de exercício de 

cidadania. 

 

 

Objetivos: 

• Promover o desenvolvimento global, atuando na melhoria das atitudes cívicas e 

no aumento da consciência coletiva;  

• Aumentar o nível de competências culturais e recreativas; 

• Permitir a cada criança/jovem o fortalecimento de competências para serem 

cidadãos conscientes e ativos na comunidade; 

• Estimular o espírito de solidariedade, tolerância e responsabilidade. 

 

XIII – Plano Anual de Atividades 

 

 O plano de atividades é redigido e alterado anualmente, estando publicado nos meios 

disponíveis para o efeito.  

 

 

XIV - Entrada em Vigor 

 

 O presente Projeto Educativo entrou em vigor no dia 04 do mês de janeiro de 2021. 

 

 

A Direção 

 

     José Alcarva – Presidente 


