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Alividades no dreo do Juventude (Escolos do Freguesio)
Considerondo que 6 objetivo do Junto de Freguesio de Aguolvo e Miro Sintro dinomizor.
promover e opoior iniciotivos de diversos dreos, nomeodomente os ligodos d juventude e
educogOo;

Considerondo que 6 fundomenlol estreitor os relog6es com o comunidode escolor,
sobretudo com os escolos dos ogrupomenlos existentes no freguesio;
Considerondo que os porcerios entre enlidodes dinomizodoros do comunidode deverdo ser
um dos principois eixos de otuoedo do oulorquio;
Considerondo que 6 de extremo imporldncio dolor os jovens esludontes do freguesio de
ferromenlos que os eduquem em ossuntos como cidodonio e ombiente, poro que o suo
porlicipogOo no sociedode seja poutodo pelo sucesso e pelo excel6ncio;
Considerondo que o Youth Coop 6 umo Cooperotivo de trobolho em prol do Juvenlude,
que promove oedes e iniciotivos junto do populoedo jovem do freguesio, tendo como melo
o desenvolvimento de codo pessoo como elemenlo fundomentol poro o construEdo de
sociedode poriicipqtivo e inclusivo;
Considerondo que esle grupo de jovens, Youth Coop nos opresentou soluqoes estudodos o
medido poro os diferentes escolos do freguesio {Agrupomento de Escolos de Aguolvo e
Miro Sintro, Agrupomento de Escolqs Ant6nio s6rglo e Escolo secund6rio Ferreiro Dios) no
ono leiivo 2018/2019 que forom execulodos de formo exemplor, ocolhendo ooinioes muito
positivos relotivomente oo trobolho desenvolvido.

considerondo o necessidode de oprofundar e opoior os solug6es opresentodos nesto
proposto, o JFMS esto16 represenlodo nos diferenles otividodes desenvolvidos.
considerondo o necessidode de se inicior o progromoedo tendo em vislo o inclusdo desto
proposlo no colendorizogdo do proximo ono letivo 2019 /2020 e os consequenles dilig6ncios
o reolizor junto dos direqOes dos ogrupomenlos.
Atendendo o todos os foctos opresentodos onteriormente, submete-se d considerocdo do
orgao execuiivo o oprovogOo de:

1)

Reolizoqdo do despeso de 2 943€ (dois mll novecentos e quorento e fres euros) oo quol
ocresce o IVA o toxo legol em vigor, referente os oeoes indicodas no mopo em onexo,
promovidos nos escolos de codo um dos ogrupomenlos pelo youih Coop, nos termos
do ortigo 128", do CCP, e verificodos os timites do ortigo ll3. do CCp.

2) O pogomento ser6 reolizodo

em 30% o16 3I /1212019 no volor de 882.90€ oo quol
ocresce o IVA o toxo legol em vigor, e os restonles l0% (2O6O,l€+lVA) serdo pogos no
decorrer do ono 2020.

3)

As Atividodes propostos serOo iniciados duronte o 0ltimo lrimestre de 2019 e teroo o suo
conclusdo em.iunho de 2020 conjuntomenle com o finol do ono letivo 2Ol9/2020.

Aguolvo Coc6m, 29 de Agoslo de 2019
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Aprovodo em minuto. no reunido de 2019.09.05, poro efeiios do disposto nos termos
34.' do
e n..4 do ortigo 57.". do Lei n.' 7512013, de l2 de setembro, e n.' 4 e n.' 6 do orligo
C6digo de Procedimento Adminislrotivo.
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sEssoEs

DE EDUCAqAO PARA A C|DADAN|A E AMBTENTE

Freguesia de Agualva e Mira Sintra
Proposta 2019,/ 2020

Esta proposta trata-se de uma segunda ediqSo do projeto "SessSes Educativas para a
Cidadania e Ambiente" que tem como ponto de partida o projeto desenvolvido em parceria com

a

Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra no ano letivo de 2018/2019 na comunidade escorar
da freguesia. Apresentamos algumas altera96es relativamente a proposta anterior, como a inclusSo

do contacto com as escolas, de forma a aperfeigoar a agio e melhorar o seu impacto, agilizando
alguns dos desafios encontrados.
Esta proposta abrangera as tr6s vertentes da sua ediqio anterior: As sessoes educativas nas

escolas sobre as lematicas de cidadania e ambiente, o mercado de trocas e o apoio
associagoes de estudantes.

/

mentoria de

Youth Coop - Cooperauva para o Desenvoivimento e Cidadanra CRL
NIPC 514707852

//

Rud Cdrlos Charbet Centro Ludrco d.ts Lopas 2735 Aguatv,l Cacem

RESPOSTA SOCIAL

Esta proposta vem responder

i

necessidade demonstrada pelo governo portuguEs em

reforgar a educaqio para a cidadania no contexto escolar atraves de abordagens educativas que em

simultdneo desenvolvam compet6ncias pessoais e interpessoais de criangas e jovens, abordando
conjuntos de direitos e deveres para o desenvolvimento de valores civicos que privilegiam

a

igualdade

nas relaq6es interpessoais, a integraq5o da diferenqa, o respeito pelos Direitos Humanos e

a

valorizaq6o de conceitos e valores de cidadania democratica.

Pretendemos colaborar com as escolas, as autarquias e o minist6rio da educagSo para a introdugSo
da Estrat6gia Nacional de Educaqio para a Cidadaniarno sistema de ensino portugues.

P0blico Alvo: jovens e crianqas estudantes na freguesia
Faixas Etirias: crianqas entre os 8 e 12 anos

e jovens

entre

13

e os 18 anos.

Cada sessSo sera acompanhada por dois facilitadores, que estarSo responsaveis pelo processo

educativo e o planeamento das sess6es que serSo adaptadas as diferentes faixas et5rias.
As atividades propostas s5o para grupos com mAximo de

30 participantes de forma a conseguir

garantir os objetivos educativos das sess6es.
As atividades acontecerSo no ano

letivo de 2019

/

2020 nas diferentes escolas da freguesia.

https //www.dge mec.ot/sites/default/files/Proietos Curriculares/Aprendizagens Essenciais/estrateeia cidad
ania oriqrnal.odf

Youth Coop - Cooperativa para o Desenvotvimento e Cidadania CRL
NIPC 514707852,// Rua Carlos Charbel Cenlro LLldrco das Lopas 2735 Agualva-Cacern

OBJETIVOS GERAIS

+

Incentivar crianqas e jovens para o desenvolvimento de compet6ncias pessoais e refletir sobre

tematicas enquadradas na Estrat6gia Nacional de Educagio para a Cidadania.

t

Colaborar no reforqo dos valores da cidadania na cultura das escolas locais pela integragao de

sessdes com os estudantes.

t

Fomentar uma cultura participativa e democrStica. possibilitar que os participantes se tornem

agentes de mudanqa e/ou multiplicadores nas escolas e transmitam as aprendizagens para as suas

comunidades.

SESS6ES EDUCATIVAS SOBRE CIDADANIA E AMBIENTE
DESCRTgio
A proposta assenta na realizaq5o de um conjunto de sessdes temiticas nas escolas

oa

freguesia, sobre as temiticas de cidadania e ambiente.

As sess6es estio planeadas para blocos de aulas de g0 minutos e devem

acontecer

preferencialmente dentro do hor5rio escolar das turmas abrangidas. Nas sess6es vamos utilizar um
conjunto de atividades e metodologias de educaq6o nio formal que se baseia em processos de
aprendizagem experienciais e que assentam em praticas educativas que promovem a inclusao e a
participaqio voluntirria dos participantes.

Youth Coop - Cooperativa para o Desenvolvimento e Cidadanra CRL
,// Rua Carlos Charbel, Centro Ludrco das Lopas 2735 Agudtva-Cacem

NIPC 514707852

MERCADO DETROCAS
DESCRrcAO

Duragio: 3h00
0 mercado de trocas e um momento de partilha e debate na comunidade escolas sobre as temihcas
da conservaqSo ambiental, consumismo e o impacto individual, que

estari dividido em 2 espaqos'

- Mercado de trocas: um espago aberto com o objetivo de sensibilizar para o combate ao desperdicio
e a protegSo do ambiente. Neste espaqo os participantes podem trazer algumas peqas de roupa ou
outros objetos (em bom estado e limpas). que
outros partrcipantes [uma pega

=

ji

n5o precisem. e troc5-las por peqas trazidas por

uma ficha. nio havera trocas em dinheiro). As pegas que sobrarem

seriam doadas a uma instttuiqSo local.0 mercado tem um coniunto de regras e condiq6es base para
garantir o sucesso do evento.

- Mostra de um pequeno video relacionado com

a tembtica, ate 30 minutos. seguido de um convivio

e troca de ideias relacionadas com o evento,

A Nossa proposta surge na possibilidade de desenvolver esta inicialiva nas escolas secundarias da
freguesia. envolvendo assim a comunidade escolar.

Youth Cooo - Coooeratrva para o Desenvolvrmento e Ctdadanra CRL

N pC 514/07852 ,/,'Ru,] Callos Clr.rbel Centf o Ludrco d,]s Lop,ls 2735 Aquatv,r-Cacern

APOIO E MENTORIAAASSOCIACOES DE ESTUDANTES
DESCRIgAO

A proposta envolve o desenvolvimento de sess6es de capacitaqio de jovens que faqam parte
das associaq6es de estudantes e acompanhamento nas segurntes areas:

ParticipagSo Juvenil e Associativismo: identificar formas de participaqao.juvenil e partilhar alguns
conceitos com o grupo, identificaqao de mais valias para os jovens envolvidos e reflexSo sobre boas
praticas no desenvolvimento destas aq6es.

Planeamento Estrat6gico e 0rgamentaqio: dotar os participantes de nogoes para a construgEo de
um plano de atividades e orqamentaqSo, tendo em conta a resposta a necessidades ou problemas
que a associaq5o pretende abordar.

Linhas de Financiamento

e

Candidaturas: Informar a associaqSo de estudantes sobre as

possibilidades de financiamento para a sua agSo akav6s de apoios do Instituto Portugues para o
Desporto e Juventude, C5mara Municipal de Sintra e outros, bem como a identificaq5o de possivers
parceiros locais para a sua ag5o.
As sessdes est5o planeadas para blocos de

90 minutos

a ocorrer em hor6rios que n5o interfiram

com o horario de aulas [da maioria) dos jovens participantes.

Apos as sessoes, haveri um periodo de mentoria onde as associaq6es de estudantes poderio
recorrer ao nosso apoio para a colaboragao na estruturagSo de projetos, candidaturas ou outras
necessidades apresentadas pelo grupo.

Youth Coop - Cooperatrva para o Desenvolvimento e Cidadania CRL
NIPC 514707852
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ORQAT,IENTO

18

th30

At6 30 px

972,O8

18

th30

Atd 30 px

972,OM.

Mercado de Trocas

3

3h00

Ate 30 px

240,00€

Sess6es de Apoio a

3

3h00

At6 20 px

350,00€

3

3h00

At6 20 px

L47,OE

t8

lH00

Sessoes de
Cidadania
'Sess6es

de

Ambiente

Associag6es de

Estudantes
Sessdes de

Mentoria a
Associagoes de

Estudantes
Contacto com as

252,00€

escolas

TOTAL

63

Aos valores apresentados acresce a taxa de lVA.

TOTAL

2943,00€
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No

Cabimento:

Daia Registo:
Class. Organic€:
Class. Econ6mica:
Projeto e

757

Ano:

04-09-2019

2019

DataDocumento: 04-09-2019

040000 Desporto, Juventude e Ambiente
0202250600 Outros Servigos atividades

Ac€o:

Descrigeo:

Atividades na erea da Juventude (Escolas da Freguesia)

Reforgos/Anulag6es
Orgamento Corrigido

Encargos Assumidos (Cabimentos)

1.61 1 ,91

Saldo Disponivel do Orgamento
Despesa Emergente, que fica cativa

Saldo Residual do Projeto
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