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Consórcio – Projeto TASSE
• Entidade Promotora
Fundação Santa Rafaela Maria

 Entidade Gestora
Congregação das Escravas do Sagrado Coração de Jesus

 Entidades Parceiras
Município da Moita

Agrupamento de Escolas
José Afonso

Junta de Freguesia de
Alhos Vedros

Agrupamento de Escolas
da Moita

CERCIMB

CPCJ Moita

Associação Juvenil Quinta
da Fonte da Prata

Equipa
•
•
•
•

1 Coordenador
2 Monitores
1 Dinamizador Comunitário
1 Monitor CID

Área de Intervenção
 Alhos Vedros – Fonte da Prata
 Moita
 Planificação do início da intervenção em Sarilhos Pequenos

Medidas
• Medida 1 – Promoção do Sucesso Escolar e da
Corresponsabilização Parental
• Medida 4 – Formação e Iniciação em TIC e Apoio às
restantes medidas
• Medida 5 – Educação e Promoção do Empreendedorismo

Problemas Identificados
 Insucesso Escolar
 Negligência Familiar
 Exposição a modelos do Comportamento Desviante
 Desemprego/desocupação

Sumário Executivo
•

Procura-se, no âmbito da educação não formal, focalizar a intervenção numa articulação entre atividades promotoras
do sucesso escolar e de educação para o empreendedorismo, centrada, sobretudo em crianças e jovens entre os 6 e os
20 anos. Este foco permitirá continuar a investir na melhoria das taxas de transição de ano e na prevenção/treino de
competências que previnam situações de desemprego/desocupação futura.

•

Como reforço do já enunciado, levar-se-á a cabo um trabalho mais aprofundado com as famílias que se tornam peça
fundamental na participação no projeto, elaborando-se, conjuntamente, projetos de vida familiar;

•

Início da realização de sessões de formação parental em contexto escolar, que permitirá sensibilizar mais famílias para
importância da qualidade das relações familiares no percurso de vida/escolar de crianças e jovens.

•

M1: a educação não formal para o sucesso escolar, surge na integração entre a intervenção junto de crianças e
jovens e com as sua famílias. Encara-se o sucesso escolar como conceito global que depende do desenvolvimento
de várias competências pessoais e sociais. Assim, todas as atividades são realizadas em grupo e de base lúdica;

•

M4) forma em TIC, seguindo as mesmas metodologias de trabalho descritas, e apoia e reforça a intervenção das

medidas 1 e 5;
•

M5) Procura a educação para o empreendedorismo, o contacto com diferentes áreas profissionais, o apoio a
projetos de empreendedorismo e a promoção de dinâmicas juvenis de capacitação.

População Alvo

Objetivos
Objetivo Geral
• Promover a Inclusão Escolar, Social e Profissional de Crianças, Jovens e
Adultos
• Objetivo Específico 1
• Envolver em atividades promotoras do sucesso escolar 90 crianças e jovens entre os 6 e os 18 anos
das freguesias da Moita e de Alhos Vedros, em cada ano de projeto.

• Objetivo Específico 2
• Envolver em atividades promotoras da competência parental 65 famílias das freguesias da Moita e
de Alhos vedros, em cada ano de projeto.

• Objetivo Específico 3
• Envolver em atividades de promoção das competências para o empreendedorismo 40 jovens a
partir dos 12 anos das freguesias da Moita e de Alhos Vedros, em cada ano de projeto.

Atividades/Resultados

Inovação
-

a dinamização de um espaço jovem pelos próprios jovens;

-

o alargamento de algumas atividades, materiais e dinâmicas do projeto ao contexto escolar e a
novos territórios;

-

a articulação que consideramos existir entre as atividades previstas nas diferentes medidas;

-

o trabalho mais individualizado e focado na mudança a realizar com cada família, que permite

também aprofundar o acompanhamento dos participantes, nomeadamente dos participantes
diretos;
-

o apoio conseguido junto dos parceiros do consórcio e do parceiro informal VdA - firma de
advogados para a implementação de um Concurso Local de Empreendedorismo Social;

-

a diversidade de experiências de jobshadowing que estão disponíveis para os jovens a partir dos
contributos dos parceiros;

-

o foco em percursos de vida bem sucedidos, com a criação de condições favoráveis à

autonomização de dinâmicas juvenis que possam dar continuidade e potenciar os objetivos e
mudanças preconizados no âmbito deste projeto.

Projeto
-

Dinamização de atividades desportivas e criativas que complementam o trabalho desenvolvido
pelos restantes projetos da FSRM, nomeadamente o TASSE;

-

Valorização das atividades desportivas e criativas como suporte ao desenvolvimento da
criança/jovem e do seu sucesso escolar;

-

Atividades disponíveis para o ano letivo 2016/2017:
-

Futebol;

-

Futebol Feminino;

-

Dança;

-

Clube de Expressões.
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