TEMA DO PROJECTO
O tema do projeto dos Acacastores é “Somos o
Futuro” que está ligado ao “Abraça o Futuro”, que
vai ser vivido no ACANAC.
As crianças que irão frequentar o Acacastores apesar
de não terem idade para frequentar os escuteiros, já
têm tido alguma vivência escutista.
Cremos que os seres humanos precisam estar em
harmonia com o meio em que vivem, uma vez que
também constituem o Meio Ambiente e estão
inseridos nele. Por isso a importância de abordar,
este tema. Os conflitos, as dúvidas, as curiosidades
das crianças, proporcionando uma interação com
todos os envolvidos, resolvendo problemas, sanando
dúvidas, buscando uma harmonia com o Planeta.
Quando focamos nas curiosidades e necessidades que
surgem, mexemos com questões existenciais, com
ideias e pensamentos, ampliando e construindo
representações do mundo e transportando para seu
ambiente familiar, pois só terá apropriado do
conhecimento, a criança que contribuir para mudar o
meio em que vive deixando-nos a pensar e refletir o
que estamos fazendo com o Planeta.
Portanto este projeto justifica-se, pelo interesse que
demonstram as questões do Meio Ambiental,
especificamente sobre a constituição do Planeta
Terra.
A curiosidade das crianças em querer saber por que a
terra aparece sempre azul nas fotos e imagens do
planeta? O que tem bem no meio da terra? Será que é
quente? Será que a terra se mexe? Ou são as
minhocas que mexem a terra?
Sabendo de todas as dúvidas e questões, que a
maioria das crianças coloca sobre o mundo que as
rodeia, achamos que devíamos ligar o nosso projeto
ao imaginário do ACANAC.
Este será adaptado a faixa etária do grupo de
crianças, por isso o nosso ponto de partida será a
história “ Vamos à caça do urso”.

ACACASTORES
Somos o Futuro!
Informações
Funcionamento:
9h30 - 18h30 entre 1 e 5 de Agosto.
Entrega e recolha das Crianças:
Praça da Chama do Centenário.
31 de Julho (2ª Feira), ás 17H:
Reunião com os Encarregados de Educação
e os castores.
O Castor deve levar:
Garrafa de água;
Calçado para a água
Protector Solar;
Fato Banho;
Toalha;
Chinelos;
Muda Roupa;
Material Higiene (inclui toalhitas e
shampoo)
Chapéu;
Mochila pequena;
Tshirt Branca;
Cadeirinha de Transporte;
Equipa ACACASTOR
Carlos Marçal - 968750062
Ana Alegria – 914076122
Dulcínia Roque - 938702334
Odete Marçal - 965730765
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ACACASTORES - Somos o Futuro!
PLANIFICAÇÃO – ACACASTORES
Dias

Manhã

01 de Agosto
3ª feira

Acolhimento

02 de Agosto
4ª feira

03 de Agosto
5ª feira

04 de Agosto
6ª feira

Piscina

Visita Bombeiros

Piscina

Elemento – Água
Pedro Águas

Elemento – Fogo
Kiko Fogueira

Elemento – Água
Pedro Águas

05 de Agosto
Sábado

Atividades
Barragem

Ateliers
Visita Centro
Cultural Raiano

Dobragens
Culinária

Tarde

Jogos

Jogos
Tradicionais

Elemento – Ar
Maria Brisa
Elemento – Terra
Ana Terra

Cinema

Atelier
Pinturas
Avaliação

Nota: o programa poderá sofrer alguma alteração.
Dicas Úteis:
Coloquem sempre protector / repelente aos vossos filhos de manhã, antes
de os entregarem.
Certifiquem-se que eles vão bebendo água, sempre que estão convosco;
O chapéu é de uso imprescindível, pois protege-nos do sol;
Caso eles passem mal a noite, informem alguém da equipa Acacastor;
Estejam atentos aos sintomas dos vossos filhos;
Em caso de necessidade dirijam-se ao hospital de campo.

Alimentação:
O almoço e lanches são fornecidos nos
AcaCastores;
As restantes refeições dos castores são com os
pais;
Os supermercados de campo estão preparados,
com diversos produtos para as restrições
alimentares;

