Associação CulturSol
Projeto - Meninos de Espargos
Estágio no Centro Escolar de Anadia
A CulturSol, dando cumprimento ao seu plano anual, está a proporcionar em Portugal, um estágio com a duração de
um mês, às monitoras Saleine e Betty, do Jardim Paroquial de Espargos e Santa Maria ( Cabo Verde) no âmbito do
projeto Meninos de Espargos.
Na sua primeira semana de permanência no nosso país foi-lhes dada a possibilidade de serem integradas no Centro
Escolar de Arcos, Agrupamento de Escolas de Anadia, distrito de Aveiro, onde existem duas salas de educação préescolar da rede pública. As monitoras cumpriram o horário letivo normal das 9h às 12h e das 13:30h às 15:30h e
tiveram a orientação das educadoras titulares de grupo Júlia e Ana Paula. Foram muito bem acolhidas e integradas
no trabalho, nas rotinas diárias, fazendo rotatividade pelas duas salas. Mostraram-se muito empenhadas em registar
tudo quanto ia acontecendo, questionando as educadoras, estabelecendo comparações e sobretudo querendo
descobrir novas estratégias e metodologias.

Foram múltiplas as atividades desenvolvidas e partilhadas ao longo desse período ( de 05 a 09 de maio):
Fazer pão, fazer bolos, fazer pesquisa na biblioteca sobre Cabo Verde, visita à biblioteca municipal de Anadia para
“cozinhar histórias”, …

A seu pedido, passaram também uma parte da manhã de quinta-feira na sala teacch existente no Centro Escolar
onde acompanharam crianças com deficiência.
Das reflexões que fomos fazendo diariamente as monitoras destacaram os seguintes aspetos:
- as metodologias de trabalho são diferentes de Cabo Verde porquanto são mais centradas nos interesses das
crianças.
- a organização dos espaços e do tempo é mais flexível.
- os grupos são heterogéneos - com todas as implicações de trabalho e de estratégia daí decorrente.
- as crianças são mais chamadas a participar.
- os recursos humanos, físicos e materiais são melhores e mais diversificados.
- os pais e encarregados de educação estão muito implicados no trabalho do jardim de infância e participam nas
atividades com regularidade.
No dia 09 de maio as monitoras estiveram no jardim de infância de Amoreira da Gândara (ainda concelho e
agrupamento de Anadia) onde assistiram a uma atividade de expressão dramática intitulada “ Assim, Assim”
dinamizada pelas educadoras Fátima Albuquerque e Conceição Simões e seus grupos de crianças,...

J.I. de Amoreira da Gândara

Para além do prazer de verem representar para as outras crianças e adultos foi lhes possível constatar que através
de uma história é possível trabalhar diferentes áreas de conteúdo e seus domínios.
De destacar ainda que foram proporcionadas às monitoras algumas visitas ao meio envolvente: Santuário de Fátima,
Vieira de Leiria, Figueira da Foz, Costa Nova, Aveiro, Barra, Luso e Bussaco, santuário de Nossa Senhora Auxiliadora
em Mogofores

Muita emoção em Fátima

Praia da Costa Nova

Vale dos (a)fetos no Bussaco

Foi uma semana muito intensa, produtiva, enriquecedora e proveitosa para todos quantos estiveram envolvidos
neste estágio. A educação e o mundo estariam bem diferentes se todos pudéssemos participar e partilhar com maior
regularidade este tipo de intercâmbios interculturais.

