Responsável:

Isabel Fraga
(Secretário; CPCJ; Pelouro da Ação Social, Habitação e Saúde)

Equipa técnica:
Fátima de Matos; Marina Santos
Joana Gonçalves

Objetivos
Este projeto visa proporcionar às crianças e jovens um
conjunto de experiências que lhes permita aumentar o
seu repertório de comportamentos sociais adaptados,
optimizando as competências já adquiridas e
minimizando as lacunas existentes na história pessoal de
aprendizagem social de cada indivíduo.

Destinatários
Crianças e jovens da freguesia, com idades
compreendidas entre os 6 e os 18 anos.
Pais e Encarregados de Educação, dos alunos da freguesia.

Atividades


Programas de Promoção das Competências
Sociais , realizado nas Escolas.

Pessoais e



Gabinete de Apoio à Criança que presta avaliação psicológica, a
alunos, sinalizados pelos professores.



Conversas com Pais, é um espaço de reflexão e partilha de
experiências entre pais e pais e técnicos do Projeto, nas Escolas da
Freguesia.



Espaço Jovem do Intervir em Marvila no Bairro do Condado
com acesso a atividades educativas, culturais e lúdicas.



Ocupação de Tempos Livres (O.T.L.), nas férias escolares, para
os jovens da freguesia, tais como: Férias No Bairro e Ocupa as
Tuas Férias.

Programas de Promoção das Competências
Pessoais e Sociais
Objectivos









Reforçar a união do grupo e o “espírito de equipa”.
Promover a comunicação interpessoal verbal e não verbal.
Incutir a aceitação das Regras Sociais.
Promover a auto-estima.
Desenvolver a assertividade, o saber argumentar e dar a sua
opinião, respeitando a opinião dos outros.
Treinar a capacidade para resolver problemas.
Treinar a capacidade de resiliência.
Desenvolver a percepção de que se tem de pensar antes de agir.

Programas de Promoção das Competências
Pessoais e Sociais
Destinatários


Alunos das turmas das Escolas da Freguesia de Marvila.

Duração


1 Ano Lectivo

Periodicidade


Sessões semanais de 60 a 90 minutos.

Local


Os programas são aplicados dentro do horário lectivo, em contexto
de sala de aula e com a colaboração dos professores.

Programas de Promoção das Competências
Pessoais e Sociais
Metodologia




A metodologia destas sessões é ativa e contempla a realização de
atividades de programas como a “Aventura Social” e o “Crescer a
Brincar”; dinâmicas de grupo; jogos dirigidos; role playing; debates;
reflexão sobre histórias infantis, visionamento de filmes, entre outros.
Exemplos:

Gabinete de Apoio à Criança e ao Jovem
Objetivos




Prevenção da instalação de pré-condições de cariz psicológico
necessárias à existência de possíveis comportamentos de risco,
fazendo o despiste, através de avaliações psicológicas e
respetivos encaminhamentos.
Intervenção psicológica individual de curto prazo, a crianças que
necessitem de uma resposta urgente e cujas famílias não
possuem recursos económicos que a suportem.

Destinatários


Crianças e jovens, alunos das Escolas da Freguesia

Conversa com Pais
Objetivos




Criar um espaço de reflexão, e partilha de experiências entre os
pais / Encarregados de Educação e os técnicos do Projecto
Intervir em Marvila.
Promover o pensamento acerca daquilo que mais nos preocupa
enquanto agentes educativos, numa sociedade que nos impele a
agir sem refletir.

Destinatários


Pais e Encarregados de Educação dos alunos da Freguesia de
Marvila.

Duração e Local



Cerca de 60 Minutos.
Realizadas nas Escolas.

Contatos:
Junta de Freguesia de Marvila
Av. João Paulo II, Lote 526 - 1º A 1950-159 Lisboa
Tel.: 218310350/Fax: 218310359
www.jf-marvila.pt; info@jf-marvila.pt
Responsável
Isabel Fraga
(Secretário)
CPCJ; Ação Social; Habitação e Saúde
isabel.fraga@jf-marvila.pt
Equipa Técnica
Fátima de Matos; Marina Santos; Joana Gonçalves
Tel.: 967884642
projetointervir@jf-marvila.pt

Espaço Jovem
Av. Paulo VI Lote N.º8 R/C Lojas 2, 3 e 4, 1950-299 Lisboa
(Entrada pelo Largo Luís Dourdill)
Tel.: 218371152/3/4
Projeto Intervir em Marvila

