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Proposlo n. o Jt 18? /2O20
Atividodes no 6reo do Juventude (Escolos do Freguesio)
Considerondo que e obiefivo do Junto de Freguesio de Aguolvo e Miro Sintro dinomizor,
promover e opoior iniciotivos de diversos 6reos, nomeodomente os ligodos o juveniude e
educogdo;
Considerondo que 6 fundomentol esireilor os reloQoes com o comunidode escolor,
sobretudo com os escolos dos ogrupomenfos existentes no freguesio;
Considerondo que os porcerios enire enlidodes dinomizodoros do comunidode deverdo ser
um dos principois eixos de otuoqdo do ouiorquio;
considerondo que 6 de exlremo importoncio dolor os jovens estudonfes do freguesio de
fenomentos que os eduquem em ossuntos como cidodonio e ombienle, poro que o suo
porticipoqoo no sociedode sejo poutodo pelo sucesso e pelo excel6ncio;
Considerondo que o Youth Coop 6 umo Cooperolivo de trobolho em prol do Juvenlude,
que promove ogoes e iniciolivos junfo do populogoo iovem do freguesio, tendo como melo
o desenvolvimento de codo pessoo como elemento fundomentol poro o conslrugdo de
sociedode porticipotivo e inclusivo;
Considerondo que este grupo de jovens, Youlh Coop nos opresentou soluQ6es estudodos o
medido poro os diferentes escolos do freguesio (Agrupomento de Escolos de Aguolvo e
Miro Sintro, Agrupomento de Escolos Ant6nio S6rgio e Escolo Secunddrio Ferreiro Dios) no
ono letivo 2019 /2020 que forom executodos de formo exemplor, ocolhendo opinides muito
oositivos relotivomente oo irobolho desenvolvido, mesmo num ono morcodo pelo
oporecimento do COVID-l 9.
Considerondo o necessidode de oprofundor e opoior os solugoes Opresentodos nesto
proposio, o JFMS estord represeniodo nos diferentes oiividodes desenvolvidos.
Considerondo o necessidode de se lnicior o progromogoo iendo em visto o inclusdo desto
proposlo no colendorizoqdo do pr6ximo ono letivo 2Ol9l2O2O e os consequenles diligCncios
o reolizor junto dos diree0es dos ogrupomentos.

Alendendo o todos os foctos opresentodos onteriormenle, submele-se d consideroQoo do
6rgoo executivo o oprovoQdo de:
I ) Reolizoqdo do despeso de €3105,52 (fres mil cento e cinco euros e cinquenfo e dois
cenlimos) oo quol ocresce o IVA d toxo legoi em vigor, referente os o96es indicodos no
mopo em onexo, promovidos nos escolos de codo um dos ogrupomentos pelo Youlh
Coop, nos lermos do ortigo 128.", do CCP, e verificodos os limites do ortigo I l3' do CCP.

2)opogomentoseroreo|izodoem30%@novo|orde€93l,65.ooqUo|

ocresce o IVA o toxo legol em vigor, e os restonles 707" (€ + IVA) serdo pogos no decorrer
do ono.
3) As oiividodes propostos serdo iniciodos duronle o 0ltimo trimestre de e lerdo o suo
conclusdo em junho de 2021 conjunlomente com o finol do ono letivo 2020/2021
Aguolvo Coc6m, 23 de novembro de 2020
O Vogol
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Proposlo n.' JF 18i/2020
Aiividodes no 6reo do Juventude (Escolos do Freguesio)

DeliberoEdo: Aprovodo

Unonimidode

Volos o fovor
Presidente
Corlos Cosimiro

Secrei6rio
Ddmoso Morlinho

Tesoureiro
Jodo Costonho
I

."

Vogol

X

Cristino Mesquilo

X

Ricordo Vorondos

X

Presidente

Presldenle

Ddmoso Morlinho

Tesoureiro

Tesoureiro

Jodo Coslonho

J060 Costonho

.' Vogol

I

."

Vogol
Heleno Cordoso

Heleno cordoso

2." Vogol

2." Vogol

Cristino Mesquito

Crislino Mesquito

3." Vogol
Ricordo vorondos

Ricordo vorondos

4." Vogol

4." Vogol

Victor Feneiro

Viclor Feneirq

Victor Feneiro

Iofol

Secret6rio

Ddmoso Morlinho

4.'Vogol
(t

I

Corlos Cosimiro

3." Vogol

3." Vogol

Moiorio

Absteng6ei

I

2." Vogol

fXl

Volos contro

Secrefdrio

X
{

Reprovodo

Corlos Cosimiro

X

Heleno Cordoso

K

o

Totol

Tolol

ADrovodo em minuto, no reunido de 2020.12.10, poro efeitos do disoosto nos termos do n.' 3
e n.'4 do ortigo 52.', do Lei n." 75/2013, de l2 de selembro, e n." 4 e n." 6 do orligo 34." do
C6digo de Procedimenlo Adminislrotivo.
A Junto de- Fleg-uesb
O Presidente:
O Secrei6rio:

O Tesoureiro:

O 1." Vogol:
O 2." Vogol:
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O 3." Vogol:
O 4." Vogol:
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Youth Cooo - Cooperativa Para o Desenvolvimento e Cidadania
NIPC - 514707A52 // EIVIPOWERING YOUTH

CIDADANIA NAS ESCOLAS
Prooosta ano letivo de 2o2!/2o22
Junta de Freguesia de Aguatva e Mira Sintra

DESCRTqAO
Esta proposta visa a reaLizaQso de Sess6es Educativas para a promogSo da Cidadania em escolas

da freguesia de uma forma continua, sobre as tem6ticas de cidadania, ambiente, iguatdade de
1e
g6nero e democracia enquadradas na Estrat6gia Nacional de Educagao oara a cidadania
reforgando a necessidade de cooperaq5o com entidades externas as escolas na sua Estrat6gia de
Educaqao para a Cidadania.
A prooosta incidire sobre as Escolas Basicas e Secund6rias da Freguesia de Agualva e Mira Sintra
e dard continuidade as duas edic6es anteriores

Vertentes incIuidas:

1.
2.

Sess6es educativas nas escotas sobre as temdticas de cidadania e ambiente:

Apoio e mentoria a associaq6es de estudantes

RESPOSTA SOCIAL
'A EducoQao de quolidade € um direito humdno fundomentol e um investimento pdrd o futuro.
"
Aprender o tomar decis6es informodos € aprender a exercer umo cidoddnio democrotico
Estrategia Nacionatde Educaqao para a cidadania

Atualmente, a constante mudanqa no mundo cria desafios na educaqao dOSjovens, que envoLvem
o reforgo do desenvolvimento de compet6ncias pessoais e interpessoais no percurso educativo,

contribuindo para o desenvolvimento do totaL potenciaI dojovens e transiqSo para a vida aduLta.
Esta abordagem educativa para a cidadania assenta em tres eixos, nomeadamente, a atitude civica

individuat, o relacionamento interpessoal e. por fim, o relacionamento social e interculturat, que
visam a promoqao da autonomia individual, da comunicagSo e do desenvolvimento humano
sustentaveL.

https://www.dse.mec.pt/sites/default/files/Proietos
ania orieinal.pdf

Curriculares/Aorendizaeens Essenciais/estrategia cidad

wwwyouthcoop pt
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NIPC - 5ta7o7B5? // EMPOWERING YOUTH
OBJETIVOS GERAIS

+

Incentivar.jovens para o desenvotvimento de competancias pessoais e para a reflexao sobre

temdticas enquadradas na Estrat6gia Nacionat de EducagSo para a Cidadania:

+

Colaborar no reforgo dos vatores da cidadania e educaq5o ambiental na cultura das escoLas

locais atraves da integraQeo de sess6es ideaLizadas e adaptadas para os estudantesi

r

Fomentar uma cuLtura participativa e democrAtica atraves da promoq6o de aprendizagens que

suscitem nos participantes a atitude de agir em prol de mudanqas positivas a nivet individual e
junto das suas comunidades.

METODOLOGIA
Estas atividades sao desenvoLvidas no ambito do Trabalho Tecnico de .luventude (Youth Work)

educagao n5o-format'que se caracterizam por processos de
aprendizagem experienciais e praticas educativas que promovem a inclusSo e a participaqao
recorrendo

a metodos de

voLuntaria dos iovens

z

https://www.vouthcoop.ptleducacao nao formal/
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SESS6ES EDUCATIVAS SOBRE CIDADANIA E AMBIENTE
A proposta assenta na reaLizaqSo de um conjunto de sess6es temAticas nas escolas da freguesia,
sobre as tem6ticas de cidadania e ambiente.

As sess6es esteo planeadas para bLocos de aulas de 9o minutos

e

devem acontecer

preferenciaLmente dentro do hordrio escoLar das turmas abrangidas. Nas sess6es vamos utiLizar
um conjunto de atividades e metodoLogias de educaqdo n6o formaI que se baseia em processos
de aprendizagem experienciais e que assentam em prAticas educativas que promovem a incLusao
e a participaQao voluntdria dos participantes.

APOIO E MENTORIA A ASSOCIACOES DE ESTUDANTES
A orooosta envoLve o desenvolvimento de sess6es de capacitaQao dejovens que faqam parte das

associaq6es de estudantes e acompanhamento nas seguintes areas:

participaeao Juvenit e Associativismo: identificar formas de participaqaoiuveniI e partiLhar a[guns
conceitos com o grupo, identificaqdo de mais valias para os iovens envolvidos e reflexSo sobre
boas praticas no desenvolvimento destas a96es.

Planeamento Estrat6gico e orgamentagSo: dotar os participantes de noq6es para a construqao

de um plano de atividades e orqamentagdo, tendo em conta a resposta a necessidades ou
problemas que a associaqao pretende abordar e identificar os
t L iCto DE
recursos necessdrios e disponiveis para a imptementaqdo de ideias
. ,,4PRf,rrU'zrCEu
propostas peta
e iniciativas

associaQao.

t-

'Effp'tu.,n

Parcerias e Apoios para Atividades: ldentificar em conjunto com os

dirigentes da associaqao de estudantes as potencialidades do
desenvolvimento de parcerias com entidades locais. Pretendemos
fomentar uma chuva de ideias sobre as potenciatidades a explorar
na comunidade onde a escola de insere e estreitar as relaQoes com

as autarquias e organizaq6es locais de forma a potenciar parcerias

para

o

desenvotvimento

e

enriquecimento das atividades que

venham a ser propostas e implementadas pela AssociaQao de
Estudantes. Pretendemos tamb6m informar e expLorar algumas
possibitidades de financiamento para a sua aqao atraves de apoios

*..
EP€RiErcnt

II
''.'"'

PlA4tne

._v

\

\\\'

REFIETiR

Qfu*ie"
]

L

;u'ctue

do lnstituto Portugues para o Desporto e Juventude, Camara Municipalde Sintra e outros.
As sess6es estao pLaneadas para btocos de go minutos a ocorrer em horSrios que nao interfiram

com o horario de aulas (da maioria) dos jovens participantes.
Apos as sess6es, haverd um periodo de mentoria onde as associaq6es de estudantes podereo
recorrer ao nosso apoio para a colaboraqao na estruturaqao de projetos, candidaturas ou outras
necessidades apresentadas peto grupo.
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TIPOLOGIAS DE SESS6ES
COm base nas temAticas

e nas faixas et6rias, que engtobam a proposta, foram elaboradas um

coniunto de sess6es.

Cidadania

Objetivos
Explorar os conceitos em torno da democracia e a LigaQeo com

de uma sessao pratica onde a[guns

Gr6cia Antiga

a vida reaL atrav6s

(3' Ciclo e Secunderio)

participantes nao conseguem ter voz ativa, fazendo a ponte
com a reatidade dos.jovens na escota e sociedade.

lguatdade de G6nero
(3' CicLo e Secunderio)

Reftetir sobre a construeeo sociaI e a atribuiQao de pap6is na

Sociedade e anaLisar o papel dos media na perpetuaqSo dos
estereotipos na sociedade e o impacto dos mesmos.
Refletir e conhecer os diferentes papeis em situaq6es de

bullying aLaves de din6micas de teatro do oprimido,
BuLtying
(3' CicLo e Secunddrio)

Motivar os alunos a identificarem situaq6es de bul{ylrg e
vioLencia entre atunos sensibiLizar para atitude proactivas e

defensivas,
Explorar os direitos e deveres da crianqa atraves de um jogo

Jogo <.Ouiz" dos Direitos

para sensibi[izar os atunos e atunas para a impodencia destes

da CrianQa

direitos com base na manutenqeo de relaqoes de respeito entre

(1'Cicto e 2'Cicto)

pessoas e o dever de todos os eLementos da sociedade para

garantir a seguranqa das crianqas em diferentes contextos.

Direitos do meu coelho
(1'Cicto e 2'Cic[o)

Ambiente
Reaqdo em Cadeia
(3' cicto e Secund6rio)

TribunaI do Ambiente
(3' Cicto e Secund6rio)

Explorar os direitos das criangas e o sentido de pensamento

critico nos participantes atraves da transposiqao entre os
direitos de animais de estimacao e o Ser Humano.

Objetivos
Sensibitizar os jovens para as prob[ematicas ambientais e
partiLhar que mudanqas podem impLementar no seu dia-a-dia

para ajudar a combater as atteraq6es ctimaticas.
AnaLisar diferentes Dontos de vista e interesses na tomada de

decis6es com impacto na realidade tocal e na preservaqao do
meio ambiente com recurso ao RoLe Ptav.

A Origem das Coisas e
Jogor "Quanto tempo

demora a desaparecer?"
(1'Cicto e 2'cicto)

Desconstruir a palavra Ambiente, abordar os 5R's e anatisar
objetos e respetivos materiais e formas de reciclagem.
Compreender quanto tempo demora cada materiaI a

decompor-se.

wwwyouthcoop pt

Youth Coop - Cooperativa Para o Desenvolvimento e Cidadania
NIPC - 514707852 // El,APow ERING YOUTn

ANALISE DE RISCOS NO CONTEXTO DA COVID-1g

/

A Dandemia veio mudar a forma como as pessoas e entidades se relacionam entre si e todos os
meses sdo apresentadas es organizaQ6es do sector da economia sociaI diferentes desafios para a
imptementagdo dos planos de atividades. O cenario para zOzL 6 desconhecido, mas prevemos a
adaphqao das atividades para superar os desafios e impedimentos implementaqdo das

i

atividades nas escotas.

Na imptementaeao das atividades sera fundamental cumprir as diretivas e recomendaQ6es do
governo em vigor, sobretudo as medidas de seguranqas da DireqSo GeraL de Saude
RISCO

Possiveis Medidas de Contingencia

I AdaptaeSo ou proposta de novo ptano de atividades
As escotas encontram-se

encerradas ao Longo do ano tetivo
para atividades provenientes de

entidade externas.
Mantem-se em vigor regras de
distanciamento fisico entre
pessoas e os Limites de Pessoas
para atividades em espaeos

para contextos on[ine mediante disponibitidade das

turmas e professores:
- Adaptaqao do programa de atividades para a rea[lzaqSo

de atividades fora do contexto escotar;
- As atividades serao impLementadas em espaQos abertos

estando dependente da previsao meteorologica e da
disponibiLidade dos espaQos e professores.
- AdaptaqSo das atividades para grupos

fechados.

Todas as propostas de alteraq6es ser6o apresentadas a Junta de Freguesia de Agualva e Mira
Sintra e carecera da respetiva aprovaQao do pl'ano

ORqAMENTO

Apoio e Menloria a AssociaQoes de
Estudantes
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oUmo noQoo

0

democrotico

na medtdo em que seus ctdodoos estoo

envo[vtdos.

particuLormente oo nivel do comuntdade A confiongo e o compet€ncro de serem envolvidos
deve ser gradualmente odqutridos otroves do protico. E por isso que se devem aumentar
groduaLmente os oportuntdodes poro
porticipogdo dos crtctngcts de quolquer
democracE.>>

o

Po/rcrp.rfdo doi alroncos irN/CEF
Trqdueao livre

A Youth Coop concretizou no ano Letivo 2o19,/zozo a segunda ediqao das Sess6es Educativas para
a Cidadania e Ambiente nas escolas pertencentes a freguesia e o feedback, por parte dos

docentes

que nos acompanham nas sessoes, tem sido muito positivos.
Os docentes afirmam que as sess6es foram beneflcas para o desenvotvimento pessoal e social

das crianqas e dosjovens, sensibilizando-os para a abordagem e o interesse nas tematicas que
comoLementan'r as materias abordadas nas autas.

www yourncoop. pr
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FREGUESTA DE AGUALVA E MIRA STNTRA

Folha de Cabimentagio

"#;!,r;;i'

No

Cabimento:

Data

Registo:

895
09-12-2020

Ano:
Data

Documento:

2O2O
O9_12_2OZO

Organica: O40000 Desporto, Juventude e Ambiente
Class. Econ6mica: 0202250600 Outros Servigos atividades
Class.

Projeto e Agao:

DescriQeo: Atividades na Area da Juventude (Escolas da Fregusia)

1

Orgamento Inicial

2

Reforgos/Anulag6es

J

Orgamento Corrigido

5.000,00

4

Despesas Pagas

2.548,92

5.000,00
0,00

Encargos Assumidos (Cabimentos)

t

8

0,00

Saldo Disponivel do Orgamento

2.451,O8

Despesa Emergente, que fica cativa

1.145,93

Saldo Residual do Projeto
Saldo Residual

1

.305,1 5
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