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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Raízes -

Associação de Apoio à Criança e ao Jovem

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Tempo de Informática e Competências - TIC
21. Galinheiras - a) Ameixoeira b) Charneca
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

A origem das Galinheiras remonta a meados do séc. XX e
implanta-se como zona de habitação camarária destinada ao
realojamento de população de diversos bairros de barracas
da cidade e famílias provenientes das ex-colónias.
Verifica-se uma diversidade cultural e étnica que carece de
uma abordagem cuidada, conhecedora e enriquecedora para a
intervenção, mas que em muito a torna complexa. A EB Mª da
Luz de Deus Ramos (ex nº - 185) está integrada no
Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar, localiza-se na
zona central das Galinheiras, sendo o único equipamento
público de 1º ciclo que recebe as crianças residentes nos
núcleos designados por vilas, habitação ilegal e camarária.
A multiculturalidade e os fracos recursos económicos
caracterizam os 194 alunos distribuídos por 2 turmas de
pré-escolar e 8 de 1º ciclo, a frequentarem a escola.
Quanto à origem, 34% dos alunos, são de etnia cigana e dos
PALOP. Dos 194 alunos, 143 são beneficiários da acção
social escolar, sendo que 76% são do escalão A. Além das
salas de aula e de um espaço de recreio exterior, a escola
possui outros espaços para actividades: Ginásio,
Refeitório, Biblioteca e um Gabinete para apoio
individualizado. Existe ainda um espaço que a escola
gostaria de adaptar para se tornar numa sala de
informática. Este recurso ainda não foi viável devido à
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escassez de recursos económicos e às dificuldades ao nível
das competências dos professores no que às tecnologias de
informação e comunicação diz respeito.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Inclusão e Prevenção
Crianças
Este projecto tem como principal objectivo proporcionar aos
alunos do ensino pré-primário e primário da Escola EB 1
Maria da Luz Deus Ramos – Galinheiras, um contacto salutar
com as novas tecnologias de informação e comunicação
(através da realização de aulas de informática que iniciem
as crianças neste campo e as dotem de ferramentas que
permitam uma exploração útil e positiva do mundo digital);
promover comportamentos cívicos positivos (através da
aplicação de um programa de competências pessoais e sociais
adaptado à faixa etária dos destinatários); sublinhar a
importância de uma cidadania participativa e global
(através da exposição a modelos de referência no âmbito da
actividade profissional desempenhada e do contexto familiar
experienciado e promover o contacto entre crianças e idosos
do Centro Social e Paroquial da Charneca-Galinheiras).

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Implementar uma sala de informática, reforçando o papel das
Novas Tecnologias de Informação, na Escola EB 1 Maria da
Luz Deus Ramos.

Sustentabilidade

A aquisição de competências TIC por parte dos alunos da EB
1 Maria da Luz Deus Ramos irá certamente aumentar o leque
de ferramentas disponíveis para a realização de tarefas em
contexto escolar, podendo igualmente ser um factor
integrador a nível social, contribuindo inequivocamente
para uma valorização do percurso escolar.
A melhoria das competências TIC dos professores desta
escola trará novas funcionalidades no que à preparação das
aulas diz respeito o que numa perspectiva de continuidade
gera uma resposta mais adaptada às necessidades dos alunos
e contribui para uma valorização pessoal e profissional dos
docentes.
A preparação e posterior acompanhamento de um professor que
ficará responsável pelo espaço de informática irá garantir
a manutenção do recurso após o término do projecto.
A manutenção do parque informático prevista ao longo do
projecto ajudará a uma conservação mais eficaz do material
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informático, algo que certamente dará aos mesmos um tempo
útil de utilização mais longo e eficaz.
A implementação de uma ferramenta de comunicação entre a
Escola e os encarregados de educação facilitará a
comunicação entre estes dois intervenientes do processo
educativo das crianças e será um meio privilegiado para a
promoção e divulgação das actividades escolares.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Desenvolver um programa de competências pessoais e sociais
para os alunos da Escola EB1 Maria da Luz Deus Ramos, que
promova uma cidadania solidária e participativa em termos
sociais e ambientais.
A realização deste programa semanal irá permitir às
crianças abrangidas a aquisição e maturação de competências
pessoais e sociais indispensáveis ao desempenho de um papel
sócio-familiar positivo e que favoreça um percurso social
sólido e ascendente. Reforçaremos também a importância de
reconhecer e respeitar a população adulta mais idosa como
referência positiva do saber e conhecimento através de
acções de cariz inter-geracional.
Serão promovidas acções que aproximem as crianças de
modelos de referência nas mais diversas áreas
socioeconómicas que se pretende serem uma influência
positiva para a construção da sua identidade e no delinear
do seu projecto pessoal de vida.
As actividades previstas para o cumprimento deste objectivo
levarão igualmente à realização de algumas apresentações
públicas dos trabalhos realizados, algo que contribuirá
para uma valorização pessoal e grupal das crianças
envolvidas, na transmissão e perpetuação de valores para
outras crianças e contribuirá para um embelezamento do
espaço escolar, favorecendo um usufruto positivo do mesmo.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

GigaBytes de Conhecimento
Implementação de um espaço informático para o
desenvolvimento de aulas, semanais, de utilização básica do
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computador e suas funcionalidades junto dos alunos da EB 1
Mª da Luz de Deus Ramos, explorando temáticas devidamente
enquadradas nos programas curriculares. As aulas serão
enquadradas no horário curricular pré-definidos com a
coordenação para que todos os alunos beneficiem deste
recurso.
Recursos humanos

1 técnico de informática; Sala de informática; 12
computadores.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Desenvolver competências ao nível da utilização das novas
tecnologias em 40 crianças do pré-escolar e 120 do 1º
ciclo.
12985.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

1

Actividade 2

-

Descrição

Recursos humanos

PIC (Professores, Informática e Comunicação)
Realizar sessões de formação para os professores e
educadores com vista ao reforço das suas qualificações e à
continuidade da dinamização da sala de informática.
1 técnico de informática; Sala de informática; 12
computadores.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

Aumentar as qualificações informáticas de 10
professores/educadores da EB 1 Mª da Luz de Deus Ramos;
Preparar 1 professor para dar continuidade ao espaço
informático.
583.00 EUR
Mês 9, Mês 12
Mensal
0
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Objectivos especificos para que
concorre

1

Actividade 3

-

Descrição

(Infor) Manutenção
Administração e manutenção do parque informático, ao nível
do software e hardware. Verificação de todos os materiais e
acessórios informáticos, bem como a estabilização de
recursos, um professor de referência, que potencie o apoio,
acompanhamento e manutenção do parque informático, ficando
responsável pelo mesmo no final do projecto.

Recursos humanos

1 técnico de informática; 12 computadores da sala de
informática; 10 computadores das restantes salas de aula; 1
rooter; 1 impressora multi-funções; acessórios
informáticos.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Estabilidade e bom funcionamento de toda a rede
informática; Preparar 1 professor para dar continuidade à
manutenção do equipamento informático da escola.
2717.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

1

Actividade 4

-

Descrição

Recursos humanos

Temos “sítio”!
Criação, desenvolvimento e manutenção de uma página da
internet da EB1 Mª da Luz de Deus Ramos que potenciará a
comunicação e divulgação com e para Pais, Encarregados de
Educação, Professores e Alunos.
1 técnico de informática; 1 técnico de ciências sociais;
sala de informática; 1 computador.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Fixação do site ou blogue na web; Informação on-line
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actualizada quinzenalmente.
Valor
Cronograma
Periodicidade

4050.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

1

Actividade 5

-

Descrição

Recursos humanos

Seres e Saberes
Dinamização de sessões, semanais, que promovam o
desenvolvimento de competências pessoais e sociais ao nível
da cidadania e responsabilidade cívica. Essencialmente, no
que diz respeito ao sentido ecológico e conservação dos
espaços (escola, casa e natureza), à cooperação e respeito
pelo outro. Estas sessões terão lugar no mesmo horário que
as aulas de informática sendo que a turma será dividida
pelas 2 actividades das quais beneficiará alternadamente. A
par destas sessões e num esquema de complementariedade
serão promovidas iniciativas que visam a aquisição de
conhecimentos, capacidades, atitudes e formas de
comportamento adequadas a uma cidadania plena. Estas
actividades serão dinamizadas por elementos externos cuja
actividade profissional seja uma referência positiva na
sociedade (Polícias, bombeiros, médicos, enfermeiros, entre
outros).
1 técnico de ciências sociais; técnico para apoio; sala da
escola.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

Desenvolver competências ao nível da cidadania e
responsabilidade cívica em 40 crianças do pré-escolar e 120
do 1º ciclo; Aumentar os níveis de informação, em 40
crianças do pré-escolar e 120 do 1º ciclo, sobre as
profissões e a importância do indivíduo, da família e dos
seus comportamentos na sociedade.
7747.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
0
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Objectivos especificos para que
concorre

2

Actividade 6

-

Descrição

Recursos humanos

Mostra à Comunidade - Exposição Pública
Apresentação de trabalhos através de exposições em locais
públicos (Junta de Freguesia, Largo das Galinheiras, entre
outros), realizados no âmbito da informática e do programa
de competências com vista à promoção da auto-confiança e
auto-conceito nas crianças e como estratégia de aproximação
aos pais e encarregados de educação, bem como à comunidade
em geral.
1 técnico de ciências sociais; 1 técnico de informática;
técnico de artes plásticas.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7
Descrição

Recursos humanos

Realização de 2 exposições com os trabalhos dos alunos para
pais e encarregados de educação.
1567.13 EUR
Mês 2, Mês 12
Mensal
0
1, 2

Memórias Passadas nas Mãos do Futuro
Promover o intercâmbio inter-geracional com vista à
promoção da troca de conhecimentos e da responsabilidade
social nas crianças. Esta actividade irá proporcionar
momentos de convívio entre crianças e idosos que incidirá
na simbiose entre o conhecimento e a arte e que culminará
na criação de um produto final realizado por crianças e
idosos (livro ou filme).
1 técnico de ciências sociais; técnico de artes plásticas.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Aumentar os níveis de sensibilidade, em 40 crianças do
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pré-escolar e 120 do 1º ciclo, sobre a importância dos
comportamentos de solidariedade para com a população mais
idosa; Criação de um produto final com o contributo de
crianças e idosos.
Valor
Cronograma
Periodicidade

3118.00 EUR
Mês 1, Mês 11, Mês 12
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

2

Actividade 8

-

Descrição

Recursos humanos

Mostra à Comunidade - Exposição Pública
Apresentação pública do produto final realizado por idosos
e crianças, através da actividade “Memórias Passadas nas
Mãos do Futuro”. O lançamento deste trabalho será um
momento único de valorização e aproximação de gerações cuja
existência revela o contributo de cada um para a sociedade.
1 técnico de ciências sociais; técnico de artes plásticas.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

Criação de um 1 produto final; Mostra pública do produto
final.
984.00 EUR
Mês 1
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

---------Constituição da equipa de projeto
Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)

----------

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto

----------

Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)

----------

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

----------

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

---------Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

----------

Nº de destinatários mulheres

----------

Nº de destinatários desempregados

----------

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

----------

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

----------

Nº de destinatários imigrantes

---------Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

----------

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

----------

Nº de intervenções no espaço público

----------

11

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Nº de publicações criadas

----------

Nº de páginas de Internet criadas

----------

Nº de páginas de facebook criadas

----------

Nº de vídeos criados

----------

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

----------

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros)

----------

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO
Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno

22001.13 EUR

Encargos com pessoal externo

3000.00 EUR

Deslocações e estadias

500.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

1000.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

1750.00 EUR

Equipamentos

5500.00 EUR

Obras

0.00 EUR

Total

33751 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Raízes -

Associação de Apoio à Criança e ao Jovem

33751.13 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Raízes - Associação de Apoio à Criança e ao Jovem
Financeiro
6800.00 EUR
- Combustível, no valor de 300,00€;
- Monitores para apoio a actividades, no valor de
1.500,00€;
- Avaliação das actividades, no valor de 5.000,00€.
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Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar
Não financeiro
6000.00 EUR
Cedência de 2 salas na Escola EB 1 Mª da Luz de Deus Ramos,
uma para implementar a sala de informática e outra para o
dinamização do programa de competências, pelo valor
calculado de 1.000,00€ por mês, durante 6 meses, num total
de 6.000,00€.

TOTAIS
Total das Actividades

33751 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

33751 EUR

Total do Projeto

46551 EUR

Total dos Destinatários

0
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