
É proposto que este projeto funcione na modalidade 
de oficinas programadas que promovam os objetivos 
específicos definidos. A saber:
1) Promover o Brincar Livre proporcionando tempo
e espaço de modo que as crianças experimentem
a sua autonomia em pleno;
2) Dinamizar oficinas temáticas:
    Expressões artísticas 
    Trabalhos oficinais 
    Atividade física e movimento
3) Proporcionar momentos de estudo autónomo, leitura, 
trabalho de grupo e outras atividades curriculares.

Horário de funcionamento 
De 2ª a 6ª dentro do calendário letivo, das 14h às 19h
A rotina diária é a seguinte (poderá sofrer alterações):

 14h00 - 15h30 - Tempo Livre
 15h45 - 16h30 - Tempo de projeto
 16h45 - 18h00 - Tempo de estudo
 18h00 - 19h00 - Tempo livre

Inscrição
A inscrição no Projeto SALTO – 2º Ciclo tem o valor de 20 € 
anuais.

Mensalidades
Os valores da mensalidade são (de acordo com os escalões do 
abono de família da Segurança Social):

Local
Escola Básica de Santo António

Inscrição
A inscrição é realizada online no site do Agrupamento da Parede, na 
secretaria da ABLA Carcavelos ou através do QR code, até ao dia 30 de 
agosto.

1º Escalão - 40€
2º Escalão - 60€
3º Escalão - 85€

A partir do 4º Escalão - 95€

O projeto SALTO acompanha a transição das crianças para 
uma nova etapa. Dão um SALTO para uma maior autonomia, 
ganham consciência do seu papel na comunidade e das suas 
liberdades de escolha. Dão um SALTO para a descoberta de 
si e dos seus talentos. O projeto SALTO está cá para suscitar, 
disponibilizar, provocar a experimentação e o pensamento 
crítico e também para os pôr a SALTAR literalmente.

A ABLA - Associação de Beneficência Luso-Alemã
e o Agrupamento de Escolas de Parede reconhecem
a necessidade de providenciar tempo e espaço de 
qualidade aos alunos do 2º ciclo em horário não letivo. 
Considera-se pertinente que esta oferta ocorra 
diariamente dentro do espaço escolar possibilitando 
uma alternativa a outras ofertas existentes externas à 
Escola.

Planificação, Supervisão e Avaliação
A ABLA - Associação de Beneficência Luso-Alemã
e o Agrupamento de Escolas de Parede,
são responsáveis pelo projeto SALTO.

Público-Alvo
Alunos/as do 2º ciclo (5º e 6º anos de escolaridade) 
da EB Santo António, do Agrupamento de Escolas 
de Parede.

Objetivo Geral
Proporcionar alternativas atrativas do tempo 
livre dos alunos, dentro da Escola, em horário 
não letivo.

Objetivos Específicos
Privilegiar o trabalho por projeto;
Estender o Brincar (tão reconhecidos
no 1º ciclo) aos/às alunos/as do 2º ciclo;
Promover a educação e experimentação 
artísticas;
Incentivar competências técnicas 
especificas oficinais;
Enfatizar a relação com o espaço exterior
e a Natureza;
Providenciar tempo de movimento
e atividade física;
Proporcionar momentos de estudo 
autónomo acompanhado.

Atividades
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