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Proposlo n.o Jt 02/2021

Celebrogdo do Protocolo de Coloborogdo com o Agrupomenio de Escolos D.
Morio ll poro um Esidgio de sensibilizogdo poro o integroqdo no vido otivo, no
dmbito do proieto "Sintro Inclui"
Considerondo que os Freguesios disp6em de otribuigoes no dominio do "culturo, lempos
lrVres e desporio", nos termos do olineo d) do n.'2 do orligo 7." do Lei n.'75l2Ol3 de 12 de
Setembro, no suo oiuol redo9do.

considerondo que compele d Junto de Freguesio o promogco e execuQoo de projetos de
"intervengdo comunit6io nos dreos sociol, culluro e desporfo", de ocordo com o disposlo no
olineo t) do n.o 1 do ortigo 16." do referido diplomo.
Considerondo o pedido do "Associoqdo de Pois em Rede", poro o inlegrogdo de um jovem
ocomponhodo no 6mbi1o do projeto municipol "sintro Incrui" poro o inclusdo socioprolissionol
dos pessoos com deficiencio.
ConSiderondo que o oluno Bruno Miguel Lopes Cobrol se enconiro o frequentOr o Escolo
Secund6rio Gomo Bonos, poro um esldgio cuniculor no Junto de Freguesio de Aguolvo Miro
Sintro.

Considerondo que o Agrupomento de Escolos D. Morio ll propos o ocolhimento do referido
oluno poro um Est6gio de sensibilizoqoo poro o integrogdo no vido otivo. nos termos e
condig6es previstos no minulo de profocolo em onexo que se considero como porle
iniegronte do presente proposto.
considerondo que, poro ol6m do coloborogdo no integroEoo no vido olivo do iovem, o
reolizoqdo do esl6gio configuro tomb6m umo mois-volio poro o Junlo de Freguesio, otrov6s do
possibilidode de opoio no insergdo de dodos do 6reo sociol.
considerondo que compete o Assembleio de Freguesio, nos termos do olineo i) n.o I do n-o 9
do Lei n.o 75/2013, de 12 de setembro, no suo oluol redoEdo, " Auloizor o freguesio o
esfobelecer formos de cooperoEao com enlidodes priblicos ou privodos;
Atento oos considerondos e oo enquodrOmenfo legol existenle, submele-se o consideroQdo
do 619oo executivo o pr6lico dos seguintes otos:

l.

O ocolhimento do oluno *uno Miguet LoPes Cobrol do Escolo Secund6rio Gomo Bonos, do
Agrupomento de Escolos D. Morio ll, poro um Esl6gio de sensibilizoQdo poro o inlegrogdo no
vido olivo, nos termos e condiQ6es previslos no minuio de protocolo em onexo.

2.

O envio poro opreciogdo do Assembleio de Freguesio, poro o ouiorizogoo do celebroeoo
do presente Prolocolo de coloborogdo com o Agrupomenlo de Escolos D. Morio ll poro um
Esi6gio de sensibilizogdo poro o infegrogdo no vido olivo, nos lermos e condiE6es do
referido minuto.
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AguolvoCoc6m, 06 de joneiro de 2021
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Carlos Casimifo, Presidente lunta de Frequesia

Assinado Dori CARLOS MIGUEL NIJNES CASIMIRo PEREIRA
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Proposlo n.o Jt Ull2O21

Celebrogdo do Proiocolo de Coloborogdo com o Agrupomenlo de Escolos D.
Morio ll poro um Est6gio de sensibilizoqdo poro o integroqdo no vido otivo, no
Ambiio do projeto "Sintro Inclui"
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Aorovodo em minulo, no reunido de 2021.01.O7 ' poro efeifos do dhposlo nos lermos do n.' 3
e n.o 4 do orligo 57.", do Lei n." 75/2013, de l2 de setembro, e n." 4 e n." 5 do ortigo 34.' do
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PORTUGUESA
EOUCACaO

Agrupamento de Escolas D. Maria ll, Sintra

j

Escola Besica e Secundiria de Gama Barros (Escola Sede)

LETM 2O2O I 2O2l
CO N T RATO DE ESTAGIO DE SENSIBILIZAEAO

I

mrto sinlro

ANO

INTEGRA9AO NA VIDA ATIVA

I

PARA A

PLANO INDIVIDUAL DE TRANSI9AO

(art.o 10.o,ponto 4,alinea c) do Decreto-Lei n.o 54/2018 de 6 de julho)
Considerando que

o Programa Educativo lndividual do aluno Bruno Miguel

Lopes Cabral, a

frequentar o 2.0 ano do Curso Profissional de T6cnico de Informdtica e Sistemas. na Escola
Bdsica e Secund5ria de Gama Barros, de acordo com o previsto na lei propoe uma
nte, sob a forma de estiigio de sensibilizagSo, cujo principal
objetivo se traduz na preparagao do aluno para a vida adulta, proporcionando, entre outras,
exDeriencias diversificadas em ambiente real de trabalho, no sentido de proporcionar as
componente pr6 profission

condig6es ideais para

a

liza

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 B5sica e SecundSria de Gama Barros, sita na rua da Esperanga

-

2735-473 Agualva-

Cacem

Segundo Outorgante: A Junta de Freguesia de Agualva-Mira Sintra, sendo o local de
estdgio com sede na Rua Ant6nio Nunes Sequeira, f6B, 2735-054 Agualva-Cac6m

t. A Junta de Freguesia de Agualva-Mira sintra,

concede autorizagSo ao aluno
Bruno Miguel Lopes Cabral para a realizagSo de um estSgio de sensibilizaqao para a
integra960 na vida ativa nas suas instalag6es na Av. de Timor Lorosae, 10, Loja 14,
27

2,

35-593 Agualva-Cacem.

O ESTAGIO visa a preparagSo do JOVEM para a sua inserg;o no meio s6cio-laboral
tendo como objetivos:
Adquirir h5bitos de trabalho, pontualidade, assiduidade e asseio pessoal;
Desenvolver competancias sociais na relagao com os orientadores de est5gio;

Adquirir, interiorizar e cumprir regras de higiene e seguranga no trabalho;
Obter competencias para a insereeo no mercado de trabalho apos o termino
da escolaridade.
Praticar atividades administrativas.

3. o ESTiGfo decorre sob a orientagao de sara Patricia Bastos de Almeida,
funcion5ria da Autarquia acima identificada. Este visa facilitar a integrag;o do
JOVEM no local de est5gio, atribuindo-lhe tarefas e esclarecendo duvidas com as quais
se depare durante a sua execuESo.

4. Durante o periodo de ESTAGIO, compete i professora de Educageo Especial, virginia
Sequeira. e i T6cnica de Transigao Leonor Moreira Rato, do Projeto Sintra Inclui
/ Associagao Pais em Rede, no ambito da Incluseo Socio Profissional das

Escota Eesjca e Secundirja de Gama

g219129170

' ..219129175

Barros-

Rua da Esperan9a

esgbarros@mait.teLepac.pt

I

2735

473 Agualva-Cacem

http: / /www.esgamabarros. pt
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Agrupamento de Escolas D. Maria ll, Slntra
Escob Beslca e Secundiria de Gama Barros (Escola Sede)

#F'*.

sintro

Pessoas com Deficiencia - APoio as Pr6ticas Educativas da Camara Municipal de

Sintra:

a) Acompanhar regularmente o desempenho do jovem;
b) Promover a boa colaboragSo entre as partes;
c) Intervir junto do ESTAGIARIO, sempre que se considere

pertinente.

5, O ESTAGIO terminare no final do ANO LETIVO de 2O2O/2O21' dia 9 de Junho de
202L,
O hordrio do ALUNO serd e terga-feira, entre as th00m e as 11h00m. enquadrado no
hor6rio letivo do mesmo.

6. No decurso do est69io, o ALUNO encontra-se abrangido pelo SEGURO ESCOLAR'
acordo com a Portaria

48 | 99 de 8 Junho - art.o 2'o - alinea c) e demais legislagSo

de
em

vigor sobre este assunto.

7,o ALuNO, dado que se encontra numa situageo de aprendizagem, NAo ir6 usufruir de
qualquer TIPo DE REMUNERACAo.
imediatamente pela vontade expressa de qualquer dos
intervenientes que assinarSo este coNTRATo DE EsTAGro DE sENsrBtLrzACAo.

8. As atividades cessarSo

Agualva-Cacem, 6 de janeiro de 2021
2/2

EScoLA: Agrupamento de Escolas D- Maria

II

DIRETOR DO AGRUPAMENTO:
ENCARREGADO DE EDUCACAO:

ESTAGIARIO:
DIRETOR DE TURMA:
DOCENTE DE EDUCACAO ESPECIAL:

TECNIGA DE TRANSTEAO DO PROJETO SINTRA INCLUI

-

PAIS em REDE:

RESPONSAVEL DA JUNTA DE FREGUESIA DE AGUALVA-MIRA STNTRA:

Es€ota Basica e S€cundaria de Gama Barrof
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Carlos Casimiro
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Outlook

Parceria JF Agualva-Mira Sintra - Sintra Inclui
Leonor Moreira Rato <leonormoreirarato-paisemrede@gmail.com>
.L l42a j: rrl '!:i'
<maria ma.t ns@.m3ntra pt>
<f lipadrnir pairemrede@9mail

com>

Bom dia Exmo. Sr. Presidente Carlos Casimiro Pereira,
Na sequencia do contaclo estabelecido com a Dra. Susana Salvador, enviamos o presente email no sentido de apresentar a V Exa. o projeto
Sintra Inclui, com o objetivo de aferir a possibilidade de integraQao de um jovem que acompanhamos que frequenta a Escola Secunddria

Gama Barros, para um estAgio curricular na Junta de Freguesia de Agualva Mira Sintra.

Associagio Pais em Rede fomalizou-se em 2008 e tem vindo a desenvolver o seu trabalho na ,rea da incluseo social das pessoas com
deficiCncia e suas familias ao longo do ciclo de vida.
A

Em 2014, atravds de uma parceria entre a Assoqiag:o Pais em Rede e a Camara Municipal de Sintra, nasceu o Projeto Sintra Inclui cuio
principal objetivo 6 promover e facilitar a integra€o pfofissional e socialde pessoas com deficiCncia e/ou incapacidade ap6s o periodo de
escolaridade obrigat6ria. Atualmente o projeto, tem duas vertentes de intervengSo: a transiggo, nas escolas com alunos a partir dos 15 anos; e
a comunidade, ap6s a escolaridade obrigat6ria, com jovens a panir dos 18 anos.

No ambito da vertente TransigSo, o Sintra Inclui apoia as escolas no desenvolvimento dos Planos Individuais de TransiQao dos alunos atrav6s

da realiza€o de est,gios em contexto real de trabalho.

Os estagios sao uma atividade escolar, como tal, neo implicam qualquer remuneraqao. Durante este processo, os alunos sao acompanhados
por uma t€cnica de transiqeo, tendo como objetivo apoiar o desenvolvimento das suas competCncias no local e garantir que esta experiCncia
6 desenvolvida com suporte.

No Ambito da vertente comunidade apoia na construgao de proietos de vida de pessoas com deficiencia que terminaram a escolaridade
obrigat6ria, atraves da realizaQao de experi6ncias em contexto real ou outras atividades de caracter ltdico/recreativo.

Todo o processo de integra9io, monitorizageo e avaliagSo do est,gio 6 feito com o apoio de um tecnico
Para que seja possivel concretizar estas experiCncias estabelecemos parcerias com entidades, em varias 6reas, no sentido da integra€o e
desenvolvimento de competencias. Alguns dos nossos parceiros sao os SMAS, lt cDonalds, Burguer King, entre outros.

P6r este projeto em
concretiz6-losl

p.a ca 6 encontrar respostas para os sonhos de cada pessoa. Acreditamos que com

a vossa parceraa poderemos

Em anexo, encontrard o video institucional ilustrativo da nossa interven9ao.

hiRsJ@uLp9\!tsa!,-canlc41K9-h-0!Yq0x/1 /m
Encontramo-nos disponiveis para qualquer esclarecimento adicional,

Frcamos a aguardar o seu feedback

com os melhores cumprimentos,

Leonor Moreira Rato

Tacnico de TrcnsigAo

Projeto Sintra In<lui

https://outlook.live.com/mail/search/id/AQN4kADAWATY3ZmYAZS04OWUyLWJkNjEtMDACLTAWCgBGAMDZg4TlmaTmUq3bja634e3twAHAJnK... 1/2
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