Missão e Objetivos
Esta Associação tem por missão promover, apoiar, coordenar, dinamizar, organizar
e/ou executar iniciativas, propostas internas ou externas que visem a investigação e o
desenvolvimento educacional, social e cultural. Pretende promover sinergias de acordo com as
necessidades e interesses dos alunos, da escola, das famílias e da comunidade envolvente.

Áreas de Intervenção
•

•
•

Atividades Enriquecimento Curricular (AEC) ‐ leccionação de aulas que têm como
objetivo a promoção da autonomia, da responsabilização e da criatividade das
crianças, através da valorização dos interesses das mesmas, da noção de escolha e da
consciencialização do processo de aprendizagem.
Centro de Excelência ‐ Treinos de desportos pouco desenvolvidos na freguesia em
contexto escolar para todas as crianças mesmo as mais carenciadas.
Clubes da Freguesia – Apoio na prospecção e ligação a nível de comunicação para
futuros e possíveis participantes nas suas modalidades.

Designação do projeto:
Problemas Identificados
1. Falta de promoção de estilos de vida saudáveis ao nível da prática desportiva, dando
origem ao sedentarismo e obesidade infantil.
2. Subaproveitamento das instalações das EB1/JI da freguesia e falta de recursos
materiais para desenvolvimento de modalidades desportivas alternativas.
3. Défice de conexão dos clubes com as escolas ao nível da prospeção de futuros atletas.
4. Interação e partilha de momentos de convívio dos alunos pertencentes as escolas da
freguesia.
5. Lacunas na formação inicial dos docentes das Atividades Físico Desportivas nas
modalidades desportivas alternativas.
Área Geográfica do Projeto
A área de intervenção do Projeto abrangerá as escolas básicas do 1ºciclo e JI da união
de freguesias de Massamá e Monte Abraão, mais especificamente os ginásios e espaços
desportivos disponíveis nas escolas.

Caracterização dos beneficiários diretos e indiretos
O Projeto tem por referência o número total de crianças inscritas nas escolas básicas do
1ºcicloe JI, de acordo com os dados recolhidos apuraram‐se:
•

1524 crianças inscritas na Escola EB1/JI de Massamá e Monte Abraão

Pretende‐se também intervir na capacitação do pessoal docente pertencente as atividades
físicas e desportivas que irão promover e desenvolver as atividades propostas nas EB1/JI da
freguesia.
Em simultâneo, os clubes são beneficiários indiretos com a formação inicial desenvolvida
pelos técnicos das atividades físicas e desportivas. Promovendo a comunicação e momentos
de prospeção de alunos com potenciais capacidades para o desenvolvimento de modalidades
nos clubes da união de freguesia.
Soluções propostas para os problemas identificados

No ﬁnal do ano le`vo é
realizado um evento com
a ﬁnalidade de organizar
mini‐compe`ções nas
várias modalidades para
que os clubes locais
possam fazer o Scou`ng
de futuros atletas.

Centro de Excelência

Formar professor nas
modalidades
a
desenvolver
+ livro de apoio com
exercicios didá`cos
+ Atribuição de Kit´s nas
EB1/JI
Ajudar a desenvolver
uma união de freguesia
com Eclec`smo e
Qualidade na promoção
da a`vidade dsica e
despor`va

Evento Despor`vo

Capacitar

Com este Projeto procura‐se adequar a intervenção dos docentes e demais pessoal
responsável junto dos alunos, de modo a promover a descoberta de soluções eficazes na
erradicação dos problemas e na procura de ações que levem à capacitação e melhoria das
condições e qualidade de vida da população alvo envolvida.

Criação de um centro de
excelência para
desenvolver modalidades
sem expressão clubís`ca
n a U. F. M a s s a m á e
Monte Abraão. Para
todas as crianças dando
oportunidade a crianças
mais carênciadas.

Resultados Previstos
De acordo com as soluções apresentadas, existe a expetativa de alcançar determinadas
metas e objetivos que consolidem e justifiquem a atuação de todos os agentes envolvidos na
execução e implementação do Projeto:
•
•
•
•
•

Aumento do número de crianças ativas e saudáveis na união de freguesia. (1ªfase e
2ªfase)
Aumento do número de modalidades desportivas, com a criação de centros de
excelência desportiva na união de freguesia. (2ªfase)
Maior comunicação dos docentes de atividade física e desportiva com os responsáveis
pelos clubes locais. (2ªfase)
Maior envolvimento parental no percurso escolar das crianças. (2ªfase)
Melhoria na oferta educativa ao nível da atividade física. (1ªfase e 2ªfase)

Monitorização / Avaliação do Projeto
Os resultados previstos poderão ser aferidos por intermédio da reflexão e avaliação
dos indicadores e ferramentas abaixo indicados:
Ferramentas e indicadores de execução
•
•
•
•

Número de alunos abrangidos nas várias fases do projeto
Número de clubes abrangidos pelo projeto
Número de professores que participaram na ação de formação
Realização de um portfolio relativo às atividades e ao percurso feito no projeto.

Ferramentas e indicadores de resultado
•
•
•
•

Relação do número de alunos inscritos nos clubes antes e após a implementação do
projeto – Indicador de resultado anual
Reuniões trimestrais com os professores das escolas
Número de alunos que integraram os clubes
Utilização de balanços de competências dos professores no início e final das ações de
formação e no início e após entrada no projeto.

Custos por Escola
Composição do KIT
Modalidades
Desportivas

Material

Custos

Futebol

10 bolas

50 €

Basquetebol

10 mini-bolas

20 €

Voleibol

10 bolas

30 €

Andebol

10 bolas

70 €

Ténis de Mesa

10 raquetes; 30 bolas; 5 redes

65 €

Esgrima

6 máscaras; 6 floretes

240 €

Corfebol

2 postes; 10 bolas

300 €

Badminton

10 raquetes; 10 volantes; 1 rede

85 €

Material de apoio

20 coletes; 4 sacos de bolas; 20 macs; 12 pinos

130 €

TOTAL por KIT
TOTAL de KIT´S para
EB1/JI da União de
Freguesias Massamá e
Monte Abraão

990 €

5 escolas – 5 KIT´S

4950 €

Formação
Formação
+ Livros de Apoio

Formação para todos os professores da
Atividade física
+ 1 livro de apoio para cada escola

300 €

Evento Desportivo
Evento Desportivo

Lanches, águas, brindes

Apoios
externos

Centro Desportivo de Excelência
Merchandising; materiais; diversos

250 €

QUADRO SÍNTESE DE CUSTOS
TOTAL para 1º Ano do
projeto para as EB1/JI
da União de Freguesias
Massamá e Monte
Abraão

Kits
+ Centro Excelência
+ Evento desportivo
+ Formação e livros de Apoio

5250 €

Nos anos seguintes

Apoio ao Centro de Excelência
+ Evento desportivo
+ reciclagem e formação para novo
professores

550 €

Parcerias
Ao nível das parcerias, a Associação Criagente procurou promover a participação da
comunidade e a envolvência dos parceiros, estimulando a corresponsabilização das pessoas
envolvidas. Nesse âmbito as parcerias contempladas são as seguintes:
•
•
•
•
•
•
•

Agrupamento de Escolas Básicas do 1ºciclo e JI – articulação com os professores,
informação do número de alunos e parceiros de divulgação. (parceria direta)
União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão – principal financiador do projeto.
(parceria direta)
Real Sport Clube (parceria indireta)
CBQ – Clube Basket de Queluz (parceria indireta)
JOMA – Juventude operária de monte abraão (parceria indireta)
Centro Shotokai Queluz (parceria indireta)
Club Sintra Football (parceria indireta)

