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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Centro Social da Musgueira

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Associação Espaço Mundo

Designação

GI Cidadãos Empreendedores

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

ALTApostura
26. Pedro Queiróz Pereira
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

A zona prima pelo analfabetismo e baixíssima escolaridade a
que acresce, nos últimos anos uma crescente taxa de
retenção escolar acompanhada por práticas de mau
comportamento.
A estes aspectos acresce a elevada
percentagem de famílias desestruturadas que, por motivos
vários, não cumpre positivamente as suas funções de
parentalidade.
Esta conjuntura de problemas acaba por
potenciar a exclusão social, o desemprego a subsídio
dependência e a "marginalidade" que caracteriza o bairro.
Promover a Inclusão e a Prevenção
Família
Promover o desenvolvimento, a coesão territorial e a
inclusão social através da promoção da literacia, do
aumento da educação dos adolescentes e da coesão familiar.
Isto passa por uma acentuada melhoria da articulação entre
educação/ formação/ instrução e inserção

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
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Descrição

Aumentar a taxa de sucesso educativo desenvolvendo o gosto
dos jovens pelas matérias escolares e mostrando a sua
utilidade prática e trabalhando as suas dificuldades.
Para
tal serão organizados workshops anuais (O Nicho da escrita,
O cantinho da Matemática, As Ciências com Mr. Feinman, das
línguas estrangeiras...)
Existirá também um Workshop,
igualmente de duração anual, sobre métodos e técnicas de
estudo.
Paralelamente serão utilizados e potenciados os
recursos que a instituição promotora possui, nomeadamente a
Biblioteca e a Sala Multimédia.
Teremos ainda sessões de
apoio individualizado ao estudo nas disciplinas de maior
fragilidade, como a Matemática, o Português e as línguas
estrangeiras.

Sustentabilidade

Estes workshops ao incidirem sobre a vertente prática dos
conteúdos programáticos vão abrir horizontes perduráveis no
gosto pelo "saber", aumentar a literacia e elevar a auto
estima dos jovens.
Ao trabalhar as técnicas e métodos de
estudo estaremos a dar a estes, cerca de trinta, jovens
ferramentas para a vida.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Promover comportamentos adequados ao seu nível etário de
forma a promover a integração sócio-educativa.
Neste âmbito
iremos desenvolver 1 quadro de tutorias com acções
individuais e grupais.
Iremos igualmente apoiar-nos num
Gabinete de Apoio Psicológico que acompanhará estes jovens,
bem como os seus pais, sempre que se tratar de famílias
desestruturadas.

Sustentabilidade

Quer as tutorias quer o apoio psicológico visa identificar
comportamentos anómalos e criar estratégias de correcção
passando, entre outras, pela criação de um diário de
comportamentos e tarefas a desempenhar em casa, na escola,
com os amigos e no âmbito do presente projecto.
Com a
avaliação e auto-avaliação constante, que é uma das tónicas
fortes da presente actividade, os jovens vão-se apercebendo
das diferenças comportamentais e vão-nas interiorizando.
Estes aspectos são essenciais para a integração global o
que acabará por dar frutos em todas as vertentes da vida
dos jovens alvo deste projecto.

Objetivo Específico de Projeto 3
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Descrição

Sustentabilidade

Promover a coesão familiar
envolvendo os pais na
educação/instrução/formação dos filhos dando-lhes formação,
informação e apoio.
Na linha da actuação dos projectos Riley/Gulbenkian e Pais
XXI acreditamos que com a implementação das actividades
supra referidas vamos conseguir alterar comportamentos de
forma a aumentar a escolaridade, o emprego e a coesão
familiar o que irá obrigatoriamente aumentar a inclusão
social e criar uma melhor qualidade de vida.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Workshops educativos
Workshps educativos de duração anual visando ensinar e
implementar métodos e técnicas de estudo e apresentar os
conteúdos programáticos de uma forma simples e útil no
quotidiano de forma a que eles possam desenvolver o gosto
pelas matérias escolares. (seis a sete workshops)
Monitores especializados

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 2
Descrição
Recursos humanos

Espera-se que os jovens desenvolvam o gosto pelo estudo e
pelas matérias escolares.
4000 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Semanal
40
1

Apoio ao estudo
Grupos de apoio individualizado (2/4 jovens)
Monitores especializados

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

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

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Aumento da taxa de sucesso escolar.
4800 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Diário
40
1

Gabinete de Apoio psicológico
Grupo de monitores/psicólogos que acompanharão
regularmente estes jovens num sistema de mentorias e
tutorias.
Acompanharão igualmente os pais que necessitarem
de apoio, embora num formato de apoio mais eventual.
Monitores e um psicólogo

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

Espera-se que os jovens consigam corrigir os comportamentos
destrutivos e inadequados, que aprendam a cooperar com as
regras e, com tudo isso, diminuir as dificuldades de
aprendizagem.
4000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Diário
120
1, 2, 3

Formação parental
Dinamização de uma (ou duas) Acção de formação parental no
segmento das novas correntes da Psicologia Educativa que
defendem a importância do valor do "não" e da autoridade
estar c
Formadores
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Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 5
Descrição
Recursos humanos

Coesão familiar e maior envolvência positiva dos pais no
processo educativo dos filhos.
3000 EUR
Mês 4, Mês 5
Pontual25 horas
80
3

Promoção de seminários
Promoção de seminários/fóruns/encontros/debates para pais
na linha da "Escola de pais" com o apoio da Pais XXI.
Entidades
da área da saúde, educação, psicologia,
pedagogia que estejam disponíveis.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

"Educação" parental no sentido de envolver correcta e
positivamente a família no desempenho escolar dos seus
filhos.
1500 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
PontualA definir
80
2, 3

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

----------
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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

2600 EUR

Encargos com pessoal externo

8000 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

900 EUR

Encargos gerais de funcionamento

800 EUR

Equipamentos
Obras
Total

5000 EUR
0 EUR
17300 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Centro Social da Musgueira
17300 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Financeiro
0 EUR
-

TOTAIS
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Total das Actividades
Total de Outras Fontes de Financiamento
Total do Projeto
Total dos Destinatários

17300 EUR
0 EUR
17300 EUR
360
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