ATL INOVADOR NAS COLINAS DO CRUZEIRO, EM ODIVELAS

Lollypop ou a Arte de Brincar
Trata-se de um projecto inovador para actividades de tempos livres,
situado nas Colinas do Cruzeiro, a escassos minutos da maioria das
Escolas de Odivelas. Falamos do "LOLLYPOP - Ensino e Tempos
Livres", onde o prazer de brincar está presente a todas as horas, num
ambiente de grande responsabilidade e elevado profissionalismo.

O

Lollypop é um ATL devidamente
autorizado pela Segurança Social
cuja Direcção Técnica está entregue
à Dra. Sandra Moreira Rosa, a qual é também sócia da empresa.
"Para além da formação a nível superior, fiz
alguns cursos técnicos específicos, nomeadamente na Fundação Calouste
Gulbenkian, que é uma casa
com que me identifico
porque aborda uma
vertente que ex-

ploramos no Lollypop: "Arte sob a forma de
actividades educativas onde se apela à
Criatividade e Criação Artística", disse à
nossa revista Sandra Moreira Rosa, situando uma matriz que caracteriza o dia a dia do
Lollypop.
As instalações foram construídas de raiz de
forma a responder às apertadas normas da
Segurança Social e demais entidades competentes. A lotação máxima por turno é
respeitada e só assim poderia ser para que
o serviço seja prestado com qualidade.

ATL com Imaginação
e Originalidade
O Lollypop surpreende quer pela filosofia que
está subjacente à sua actividade quer pela
diversidade e originalidade de serviços que
oferece.
"As nossas actividades lúdico-pedagógicas,
tais como as Artes Plásticas, foram criadas
para serem originais e divertidas. O maior
exemplo do que aqui refiro é o nosso Programa de Férias de Verão: foi a primeira
grande prova à nossa capacidade de inovar e
julgamos tê-la superado a avaliar pela adesão
e resposta positiva dos Pais. O maior retorno
que podíamos ter recebido foi a alegria das
crianças demonstrada durante as actividades
e ao final do dia quando orgulhosamente mostravam os trabalhos aos Pais: para uma criança a confecção de um simples biscoito ou a
construção de uma história pôde constituir
um dos seus maiores feitos e a consciência de
um talento a explorar. É esta vertente que
importa dinamizar no Lollypop".

O dia a dia de uma criança no Lollypop é
preenchido de uma forma descontraída mas
no entanto muito responsável: o sempre presente Apoio Escolar para a realização dos trabalhos de casa - cada vez mais os Pais
necessitam de se sentirem seguros numa
tarefa naturalmente delegada aos ATL's. A
equipa do Lollypop, constituída por profissionais de Educação, é um dos garantes de
serviço de excelência e profissionalismo.
Uma das preocupações é procurar ir ao encontro de cada criança e apoiar caso a caso
fazendo com que, depois de frequentar a escola, a criança se sinta segura e ocupada
com actividades em que possa brincar e descontrair. As crianças, com idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos, frequentam
actividades ajustadas aos horários escolares
e às suas preferências: Ballet, Futebol, Hip
Hop, Teatro, Natação, Yoga, etc.
"Procurámos e conseguimos ter no Lollypop
profissionais com provas dadas, como é o
caso da professora de Ballet, os professores
de Hip-Hop, e o professor de Teatro que é o
conhecido actor Rogério Jacques, cuja carreira mais conhecida se destaca no Teatro e
Televisão mas que apresenta também inúmeros sucessos neste tipo de trabalho com
crianças. O Teatro é mais uma das actividades inovadoras com a qual se pretende
ajudar as crianças a atingir bons níveis de

concentração ao decorar os textos, como se
desinibir e apresentar uma boa postura em
público, etc." - garante Sandra Moreira Rosa.
O preço praticado, uma das preocupações
das famílias, está dentro dos valores de mercado: inclui o Apoio Escolar, uma Viagem de
Transporte, um Lanche, para além de várias
actividades como a Culinária, Expressão
Plástica, Leitura, Jogos, Internet, entre outras. Em relação às Actividades ExtraCurriculares, algumas dessas actividades
são praticadas fora das instalações, caso é o
caso da Natação (Piscinas de Odivelas), a
Música (Conservatório de Música D.Dinis) e o
Futebol (Escola Rui Águas).
O Lollypop funciona das 7.30 às 19.30, com
período de alargamento após este horário.
"Criámos também um serviço de Baby-Sitting
a partir das 19.30, nas nossas instalações ou
na casa da criança, para facilitar a vida aos
Pais: necessitam de ir a uma consulta ou de
fazer compras".
"O Lollypop dispõe de uma Viatura devidamente equipada para o transporte de crianças e damos apoio aos Pais nessa
questão tão fundamental após o termo do dia
escolar das suas crianças" - garante Sandra
Moreira Rosa.
O Lollypop fornece Refeições - Almoço e
Lanches - pois dispõe de uma Copa devidamente equipada que garante o respeito pelas

normas de Higiene e Segurança Alimentar,
conforme as regras da Delegação de Saúde
de Odivelas.
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Festas
de Aniversário
"Criámos vários programas de
animação, que vão desde o Hip
Hop, Pinturas Faciais, Jogo de
Futebol, Pinturas de T-Shirt's
ou Bonés, onde destacamos a
originalidade da Passagem de
Modelos. O cenário da Festa foi
totalmente concebido por nós:
os balões, os fatos e roupas, a
decoração do espaço, a música,
sem esquecer o desfile final
que envolve um lindíssimo
Vestido de Noiva. Cada Festa é
sempre diferente pois adaptamo-nos aos gostos dos
Aniversariantes e Convidados".
A originalidade também se
reflecte nos lanches: o Lanche
das Panquecas - feitas na hora onde há de tudo: doces, gelado,
mel, etc.
O Lollypop também organiza
Festas em espaços públicos,
tais como Parques, ou em casa
do Aniversariante ou num
outro espaço escolhido. O
importante é tornar a Festa
num dia inesquecível e original.

