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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Interagir

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Agrupamento de Escolas Manuel da Maia

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

CRESCER
3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul
Síntese do Projecto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

Fase de execução: Implementação e desenvolvimento de um
serviço de apoio psico- emocional em contexto educativo.
Dirigido a crianças em idade escolar, consideradas em
risco social e/ou com necessidades educativas especiais,
pretende intervir na prevenção de problemas de
comportamento, desenvolvimento cognitivo, controlo
emocional e sucesso educativo.
Actividades de complemento educativo no âmbito das
competências pessoais, sociais e emocionais para crianças
em idade escolar.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

O desenvolvimento das crianças e jovens está
intrinsecamente relacionado com as condições ambientais de
estimulação, padrão cultural, competências parentais, nível
educacional e socioeconómico da família. Quando expostas a
ambientes desfavoráveis, como podemos evidenciar na
comunidade alvo deste projeto, (onde coexistem vários
fatores considerados de risco), as crianças vêm
comprometido o seu desenvolvimento, sendo as
características ambientais, fortemente associadas ao seu
desenvolvimento, sucesso educativo e inclusão social.
Estamos perante uma comunidade onde vivem crianças com
atrasos e distúrbios de desenvolvimento infantil (como por
exemplo atraso de linguagem, hiperatividade e transtornos
emocionais) causando diversos danos presentes e futuros.
Outro aspeto a considerar na fundamentação deste projeto, é
a resiliência emocional. Caracteriza-se pelo sentimento de
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auto-eficácia, autonomia, auto-estima, confiança nas suas
potencialidades e o conhecimento das suas limitações,
estando presente na resolução de situações de conflito
íntimo e social e funcionando como fator protetor às
variáveis ambientais. A resiliência aumenta a capacidade de
cada criança ou jovem em ultrapassar as situações
traumáticas sem afetação da sua integridade psíquica e ter
a capacidade de encontrar soluções e estratégias para
ultrapassar as adversidades.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Inclusão e a Prevenção
Crianças
Criar um serviço especializado em psicoterapias na escola
da comunidade local,
visando desenvolver capacidades
cognitivas de resiliência e de inteligência emocional,
fundamentais ao desenvolvimento global das crianças, à sua
capacidade de adaptabilidade social e ao seu sucesso
educativo.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Reorganizar as funções psíquicas, emocionais e relacionais
da criança/jovem, reforçando os mecanismos de defesa e
adaptativos, através da criação de um serviço de apoio
psicoterapêutico na escola da comunidade.
Integração das actividades previstas no projecto, nas
dinâmicas organizacionais da escola com envolvimento dos
professores, serviços de apoio educativo e Associação local
promotora, pelo menos por mais um ano.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Desenvolver competências emocionais em crianças em idade de
pré-escolar e primeiro ciclo, visando uma melhoria da
assertividade, adequação dos seus comportamentos na relação
com o outro, aumentando de resiliência ao meio envolvente,
mais sucesso educativo e inclusão social.
Integração da actividade prevista no projecto, nas
dinâmicas organizacionais da escola com envolvimento dos
professores, serviços de apoio educativo e Associação
local, promotora, pelo menos por mais um ano.

Objetivo Específico de Projeto 3
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Descrição

Sustentabilidade

Potencializar os fatores psicomotores (tonicidade,
equilibração, lateralização, noção corporal, estruturação
espácio-temporal, praxias fina e global), importantíssimos
no processo de desenvolvimento da criança
Integração das actividades previstas no projecto, nas
dinâmicas organizacionais da escola com envolvimento dos
professores, serviços de apoio educativo e Associação
local, promotora, pelo menos por mais um ano.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Espaço Ser
Criar um serviço de avaliação e acompanhamento psicológico
dirigido às crianças na escola da comunidade e outras,
residentes
no território de intervenção do projecto.
Psicóloga.
Rua Quinta do Loureiro
Escola do Vale de Alcântara
Mais auto estima e auto confiança dos destinatários
Menos
comprometimento do normal desenvolvimento cognitivo
Mais
sucesso escolar
Mais resiliência a factores ambientais
Menos fenómenos de indisciplina
Mais inclusão educativa
9500 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
50
1, 2, 3

Nós e as emoções
40 sessões presenciais dirigidas a grupos de 25 crianças em
idade pré-escolar. Durante estas sessões pretende-se
promover a capacidade de auto-controlo das crianças, o
respeito e o cumprimento das regras, utilização de uma
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linguagem adequada para regular e gerir comportamentos.
Tenciona-se potenciar a diferenciação emocional e que as
crianças percebem a interacção das emoções com os
comportamentos, promover a auto-estima, desenvolver
competências sociais no relacionamento com os outros,
desenvolvendo a capacidade de cooperação com os pares e
estabelecimento de compromissos
Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Uma psicóloga e uma educadora social
Escola vale de Alcântara (Av. de Ceuta, norte)
Escola do Vale de Alcântara
Crianças com capacidade de iniciativa e capazes de
construir relações interpessoais saudáveis e positivas que
promovam o seu crescimento e as suas realizações enquanto
futuros adultos.
8600 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
Semanal
50
1, 2, 3

O corpo e a mente
Criar um serviço de avaliação e acompanhamento em
psicomotricidade, dirigido às crianças com necessidades
educativas especiais na escola da comunidade e outras,
residentes
no território de intervenção do projecto.
Técnica de psicomotricidade
Rua Quinta do Loureiro
Escola do Vale de Alcântara
Menor comprometimento psicomotor
dos destinatários
Mais
inclusão educativa
Mais sucesso educativo
Melhor
estruturação e orientação no espaço e no tempo, enquanto
factores relevantes no processo de aprendizagem e
denvolvimento da criança
Melhor apropriação de conceitos e
formas diferenciadas de pensar.
Redução de problemas da
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aprendizagem e na reeducação do tônus, da postura, da
direcionalidade, da lateralidade e do ritmo.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

5700 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
40
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

1
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador
100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Psicólogo
1000

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Educadora social
500

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico de psicomotricidade
500

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

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

1

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

0

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

180

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

0

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

0
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

20

Nº de destinatários mulheres

0

Nº de destinatários desempregados

0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

160

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

Nº de destinatários imigrantes

0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

0
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Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

0

Nº de intervenções no espaço público

0

Nº de publicações criadas

1

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

2

Nº de vídeos criados

0

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

1

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

0

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

2000 EUR

Encargos com pessoal externo

19050 EUR

Deslocações e estadias

500 EUR

Encargos com informação e publicidade

250 EUR

Encargos gerais de funcionamento

1000 EUR

Equipamentos

1000 EUR

Obras
Total

0 EUR
23800 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade

Interagir

Valor

23800 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor

Interagir
Financeiro
1000 EUR
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Descrição

Apoio logístico, administrativo e contabilístico.

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

23800 EUR
1000 EUR
24800 EUR
140
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