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Proposlo n.' JF 194/2O21

Celebrogdo do Proiocolo de Coloboroedo com o Agrupomento de Escolos D.

Morio rr poro um Est6sio de;:T5[':i.T:rffi"'[i?:'e6o no vido otivo' no

Considerondo que os Freguesios disp6em de otribuigoes no dominio do "culturo, iempos
livres e desporto", nos termos do olineo d) do n." 2 do ortigo 7.'do Lei n.' 75/2013 de l2 de
Selembro. no suo ofuol redogdo.

Considerondo que compete o Junfo de Freguesio o promoeoo e execugOo de projelos de
"inlervengdo comunitdrio nos dreos sociol, culturo e desporto", de ocordo com o disposto no

olineo t) do n." I do ortigo 16.'do referido diplomo.

Considerondo o Proposlo n." JF 02/2021, de 07 de joneiro, que oprovou um oulro prolocolo de
ColoborogOo com o Agrupomento de Escolos D. Morio ll poro um Estogio de sensibilizoQoo

poro o integrogdo no vido otivo, no dmbilo do projelo "Sinlro Inclui", que se foi muito proficuo

tonto poro o outorquio como poro o oluno Bruno Miguel Lopes Cobrol.

Considerondo o novo pedido do "Associoedo de Pois em Rede", poro o integroEdo de um
jovem ocomponhodo no dmbito do projeto municipol "Sinlro,ncrui" poro o inclusdo

socioorof issionol dos pessoos com deficiencio.

Considerondo que o oluno Bruno Miguel lopes Cobro/ se enconlro o frequentor o Escolo

Secund6rio Gomo Borros, poro um esl6gio no Junto de Freguesio de Aguolvo Miro Sintro.

Considerondo que o Agrupomenlo de Escolos D. Morio ll propos o ocolhimenlo do referido

oluno poro um Est6gio de sensibilizogdo poro o integrogdo no vido otivo, nos termos e
condieoes previstos no minuio de protocolo em onexo que se considero como porte

inlegronte do presenfe proposto.

Considerondo que, poro ol6m do coloborogoo no iniegrogoo no vido otivo do jovem, o
reolizogdo do estogio configuro lomb6m umo mois-volio poro o Junto de Freguesio, otroves do
possibilidode de opoio no insergdo de dodos do 6reo sociol.

Considerondo que compele o Assembleio de Freguesio, nos termos do olineo j) n." 1 do n.'9
do Lei n." 7512013, de 12 de setembro, no suo otuol redogdo, "Autorizor o freguesia a
estobelecer formos de cooperogao com entidodes ptib/rcos ou privodos,'

Alento oos considerondos e oo enquodromento legol existenle, submete-se o consideroEoo

do 619do executivo o prolico dos seguinles otos:

l. O ocolhimento do oluno Bruno Migvel Lopes Cobrol do Escolo Secund6rio Gomo Bonos, do
Agrupomenlo de Escolos D. Morio ll, poro um Eslogio de sensibilizoQAo poro o integroqdo no

vido otivo, nos lermos e condie6es previslos no minuto de protocolo em onexo.

2. O envio poro opreciogdo do Assembleio de Freguesio, poro o outorizogdo do celebroQoo

do presente Protocolo de Coloboroedo com o Agrupomento de Escolos D. Morio ll poro um

Estogio de sensibilizogdo poro o inlegrogoo no vido ofivo, nos termos e condig6es do
referido minuto.

AouolvoCoc6m, 08 de novembrc de 2O2l

RUAANTONIONUNEssEeuERA.t68,2735o54AGUALVACAcEMIAVENTDATrMoRLoRosAE, l0.LolA 14,2735'593AGUALVACACEM

TELEFONE 219 t88540 FAX 2t9 t46t2e EMAIL gerol(Oji oguqlvomirosintro.pi TELEFoNE 219 145487 FAX 219 145501 112

O Presidente dq .lunlo de Freguesiq

Corlos Coslmiro
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Proposio n.' Jt 19A/2Q21

Celebroedo do Protocolo de Coloborogdo com o Agrupomenio de Escolos D.

Morio ll poro um Estogio de sensibilizogdo poro o integrogdo no vido otivo, no
ombito do oroieto "Sintro Inclui"
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Votos o fovor

Presidente
Cqdos Cosimiro X

Secreldrio
Heleno Cordoso X

Tesoureiro
lodo Coslonho

I .' Vogol
Ricordo Vorondqs X

2.' Vogol
Crislino Mesquilo X

3.'Vogol
Antonio Silvo {

4.'Vogol
Gongolo Corvolho {

Totol
6

Votos contro

Presidente
Corlos Cosimiro

Secretdrio
Heleno Cordoso

Tesoureiro
Jodo Coslonho

I ." Vogol
Ricordo Vorondos

2.' Vogol
Crislino Mesquito

3.'Vogol
Ant6nio Silvo

4.' Vogol
Gongolo Corvolho

Totol 9

Delibero96o: Aprovodo

Unonimidode

Reprovodo

Moiorio

Absieng6es

Presidente
Corlos Cosimiro

Secrel6rio
Heleno Cordoso

Tesoureiro
lodo Coslonho

I ." Vogol
Ricordo Vorondos

2." Vogol
Cri5tino Mesquilo

3." Vogol
Antonio Silvo

4.' Vogol
Gonqolo Corvolho

Totol Q

E
K

Aprovodo em minulo, no reunido de 2021 .1 I . 10, poro efeiios
e n.o 4 do ortigo 52.', do Lei n.' 7512013. de l2 de setembro,
C6digo de Procedimento Adminislrotivo.

do disposto nos lermos do n.' 3
e n.o 4 e n.' 6 do ortigo 34." do

O Presidente:

A Secretdrio:

O Tesoureiro:

O l .' Vogol:

O 3." Vogol: ,-

O 4." Vogol:

RUA ANTON O NUNES SEOUE RA, I68,2735-054AGUALVACACEM AVENIDA T MOR LOROSA E, ]0, LOJA I4, 2735 593 AGU ALVA CACEM
TETEFONE 219 188540 | FAX 219 146129 EMArL geroi(0jf-qguolvomirosinlro.pl TELEFONE 219 145487 | FAX 2t9 145501 2tz

A Junto de Fr
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ANO LETTVO 2021 | 2022

coNTRATO DE ESTAGTO DE SENSTBTLTZAgAO PARAA
INTEGRA9AO NA VIDA ATIVA I PLANO INDIVIDUAL DE TRANSI9AO

(art.o 10.o, ponto 4, alinea c) do Decreto-Lei n.o 5412018 de 6 de julho)

Considerando que o Programa Educativo Individual do aluno Bruno Miguel Lopes Cabral, a

frequentar o 3.o ano do Curso Profissional de T6cnico de Inform6tica e Sistemas, na Escola B6sica e

Secund5ria de Gama Barros, de acordo com o previsto na lei prop6e uma componente pre

profissionalizante, sob a forma de est6gio de sensibilizagSo, cujo principal objetivo se traduz na

preparagSo do aluno para a vida adulta, proporcionando, entre outras, experiCncias diversificadas

em ambiente real de trabalho, no sentido de proporcionar as condig6es ideais para a sua inclusSo

social e profissional, celebra-se o seguinte protocolo entre:

Primeiro Outorgante: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. Maria II (ESCOLA), com Sede na Escola

B6sica e Secund5ria de Gama Barros, sita na rua da Esperanga, 2735-473 Agualva-Cac6m

Segundo Outorgante: A Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, sendo o local de

est6gio com sede na Rua Ant6nio Nunes Sequeira, 168,2735-054 Agualva-Cac6m.

t. A ,unta de Freguesia de Agualva-Mira Sintra, concede autorizaESo ao aluno Bruno l4iguel

Lopes Cabral para a realizagSo de um est6gio de sensibilizaESo para a integraEao na vida ativa

nas suas instalaE6es sitas na Av. de Timor Lorosae, 10, Loja 14,2735-593 Agualva-Cac6m

2, O ESTAGIO visa a preparagSo do JOVEM para a sua insergao no meio s6cio-laboral tendo como

objetivos:

. Adquirir hdbitos de trabalho, pontualidade, assiduidade e asseio pessoal;

. Desenvolver competancias sociais na relagSo com os orientadores de est6gio;

o Adquirir, interiorizar e cumprir regras de higiene e seguranqa no trabalho;

. Obter compet6ncias para a inserE6o no mercado de trabalho ap6s o t6rmino da escolaridade.

. Praticar atividades ad ministrativas.

3. O ESTAGIO decorre sob a orientaceo de Sara Patricia Bastos de Almeida, funcionSria da

Autarquia acima identificada. Este visa facilitar a integragao do JOVEM no local de estdgio,

atribuindo-lhe tarefas e esclarecendo dividas com as quais se depare durante a sua execugao.

4. Durante o periodo de ESTAGIO, compete d professora de EducagSo EsPecial' Virginia

Sequeira, e a T6cnica de Transigeo Carolina Tavares, do Projeto Sintra Inclui /
Associaceo Pais em Rede, no ambito da Inclusao Socio Profissional das Pessoas com

DeficiCncia - Apoao as Pr6ticas Educativas da Cimara MuniciPal de sintra:

a) Acompanhar regularmente o desempenho do jovem;

b) Promover a boa colaboraceo entre as partes;

Cofinanciado por:
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c) Intervir junto do ESTAGIARIO, sempre que se considere pertinente.

5, O ESTAGIO terminari no final do ANO LETM de 2O2L/ 2022, dia 7 de junho de 2022.

O horSrio do ALUNO ser6 a quarta-feira, entre as th00m e as 13hOOm, enquadrado no horarro

letivo do mesmo.

6. No decurso do est6gio, o ALUNO encontra-se abrangido pelo SEGURO ESCOLAR, de acordo

com a Portaria 413/99, de 8 junho - art.o 2.o - alinea c) e demais legislageo em vigor sobre este

assunto.

7. O ALUNO, dado que se encontra numa situagSo de aprendizagem, NAO irii usufruir de
qualquer TIPO DE REMUNERACAO,

8' As atividades cessarSo imediatamente pela vontade expressa de qualquer dos intervenientes
que assinar5o este coNTRATo DE EsTAcIo DE sENsIBILIzAcAo.

Agualva-Cacem, .... de .......................... de 202L

ESCOLA: Agrupamento de Escolas D, Maria II

DIRETORA DO AGRUPAMENTO:

ENCARREGADO DE EDUCA9AO:

ESTAGIATrIO:

DIRETORA DE TURMA:

DOCENTE DE EDUCA9AO ESPECIAL:

TECNICA DE TRANSIEAO DO PROJETO SINTRA INCLUI - PAIS Err| REDE:

RESPONSAVEL DA JUNTA DE FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA:

Cofinanciado por:

Lisb@2o'o r! )Uzo E, ;.;".
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Minuta Protocolo de Est6gio Bruno Cabral

Carolina Tavares < carolinatavares.paisemrede@gmail.com >

seg,2021.10.18'11:54

Para: presidente@jf-agualvamirasintra.pt < presidente@jf-agualvamirasintra.pt>

Cc: Leonor Moreira Rato <leonormoreirarato.paisemrede@gmail.com>; Virginia Sequeira <virginiasequeira@ae-

dmaria2.pt>

[l 1 anexos (3 MB)

PIT_Protocolo_BRUNO CABRAL_2021 -2022.docx;

Caro presidente Carlos Casimiro,

Espero que esteja bem.

Como combinado na passada 5a feira, 14 de outubro, envio a minuta do protocolo do aluno Bruno

Cabral para que possa retomar o est6gio curricular na Junta de Freguesia de Agualva-Mira Sintra.

Se n5o houver nada a retificar, enviarei i direqSo da escola para que assine e, de seguida,

agendarei uma data consigo para fazer o mesmo.

Peqo-lhe ainda que proponha uma data para podermos dar inicio ao est5gio do Bruno.

Estou ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Com os melhores cumprimentos,

Carolina Tavares

Psic6loga Educacional
Sintra lnclui+
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