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*Diário de Notícias, 2016

Inspirados no movimento 
Forest School somos uma 
associação de pais que 
promove a aprendizagem de 
crianças dos 2 aos 6 anos, com 
uma abordagem de base 
comunitária.

Promovemos a brincadeira 
livre para o desenvolvimento 
saudável da criança e a 
natureza como o melhor meio 
para o alcançar.

Conceito

Em Portugal 
crianças 
passam em 
média 63 
minutos por 
dia ao ar 
livre*.

https://www.dn.pt/sociedade/criancas-so-tem-63-minutos-por-dia-para-brincar-ao-ar-livre-5428409.html


Inspirações

João dos Santos Carlos Neto Maria Montessori

‘A criança só pode 
aprender se primeiro 

sentir.’

‘O Corpo precisa de Movimento, 
de Ar Livre.

Brincar é civilizar o corpo.’

‘Ajuda-me a crescer, mas 
deixa-me ser eu mesmo.’



Associação sem fins lucrativos:

- Projeto ao abrigo da 
Associação Caminhos 
Seguidos

Público alvo e capacidade:

- Crianças dos 2 aos 6 anos 
de idade

- 16 crianças

Apoio diário às famílias:

- Regime de horário 
completo ou parcial

- De segunda à sexta-feira
- De Setembro a Agosto

Modelo de 
Funcionamento



Equipa

Liliana Gomes,
Psicomotricista

Verónica Carvalho, 
Educadora de Infância

Bobby Furtado Tiago Pereira Francisco Neves

Equipa de suporte

Professor de Educação 
Física e Carpinteiro Informático Gestor de organizações 

sem fins lucrativos

Mães e Pais

As Mães e Pais são parte integrante da aprendizagem diária e são convidados a participar e 
partilhar os seus saberes em atividades de padaria, olaria ou horticultura.

A equipa pedagógica está 
diariamente com as crianças e 
é liderada pela Verónica 
Carvalho, Educadora de 
Infância e pela Liliana Gomes, 
Psicomotricista e Presidente da 
Associação.

A Verónica e a Liliana contam 
com uma equipa de suporte 
composta por Mães e Pais que 
se envolvem voluntariamente 
com a Associação.



Abrimos em Setembro de 2021. 

Atualmente 12 crianças 
frequentam o espaço 
diariamente às quais se juntam 
várias outras famílias em 
atividades ocasionais como 
playgroups e peças de teatro 
abertas ao público em geral.

Famílias sem possibilidade de 
pagar a mensalidade completa 
têm direito a bolsas sociais.

Recebemos alunos de cursos 
profissionais para realização de 
estágios.

Parceiros das Câmaras de 
Azambuja, Cartaxo e Alenquer.

Percurso



Como Ajudar?
Após um ano de projeto-piloto 
o tempo provou a viabilidade 
deste sonho.

Agora, mais crescidos, mais 
maduros e com ainda mais 
certezas de que estamos no 
caminho certo, precisamos do 
vosso apoio. A comunidade 
precisa do seu próprio espaço.

A construção de uma 
casa-abrigo permitirá a esta 
Comunidade de Aprendizagem 
dar continuidade a um projeto 
que, apesar de recente, conta 
já com 12 famílias apoiadas. 



Espaço Atual

Quinta de 4 hectares

Parque infantil exterior em 
madeira e com materiais 
reutilizados.

Espaço interior de 50m2

Horta

Floresta

Este espaço foi cedido por 
privados para o projeto-piloto 
pelo período fixo de 1 ano.



Espaço Futuro

Quinta de 8 hectares (já 
assegurado)

Extensa área natural disponível

Parque infantil exterior em 
madeira e com materiais 
reutilizados

Espaço interior de 20 m2

Horta

Floresta
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Junte-se a nós!

www.alicenopaisdasarvores.pt
info@alicenopaisdasarvores.pt

https://www.facebook.com/caminhosseguidos
https://www.instagram.com/alicenopaisdasarvores.pt/
http://www.alicenopaisdasarvores.pt

