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PONENTE TÉCNICA 

 

 

O Espaço Criança, valência do ASAS de Ramalde, funciona como CATL e tem como público-alvo crianças e jovens dos 6 aos 16 anos de idade, as suas famílias e a 

comunidade residente no Bairro de Ramalde do Meio e as suas proximidades.  

A sede do Espaço Criança situa-se no Bairro de Ramalde do Meio, Rua Dom João Coutinho, Bloco 3, Cave 9. No entanto, funciona atualmente, na maior parte do tempo, 

nas instalações da Universidade Intergeracional Fernando Pessoa (Antiga Escola das Cruzes), espaço gentilmente cedido pela Junta de Freguesia de Ramalde. O horário de 

funcionamento da valência está compreendido entre as 11h e as 19h, com pausa para almoço das 13h às 14h.  

Para uma melhor contextualização da nossa intervenção, consideramos pertinente uma breve caraterização do meio onde atuam as diversas valências da ASAS de 

Ramalde. Deste modo, esta população é descrita pela sua homogeneidade e tem caraterísticas idênticas, tanto ao nível socioeconómico como ao nível habitacional. São 

famílias que na sua maioria são beneficiárias de prestações sociais ou de rendimentos provenientes de trabalhos precários e pouco qualificados, destacando-se também 

baixos índices de escolaridade no seio familiar, o que contribui, mais uma vez, para a dificuldade de integração no mercado de trabalho formal. Dada a sua fragilidade 

económica, são agregados familiares que habitam, na sua maioria, em habitação social ou casa de ilha, sendo que estas nem sempre reúnem condições básicas, quer ao 

nível da tipologia, quer ao nível das condições de higiene. Outra caraterística proeminente é a desestruturação familiar, especificamente a existência de dinâmicas familiares 

difusas e emaranhadas, onde predomina a monoparentalidade, com uma acentuada instabilidade na sua estrutura. 

Para além desta desestruturação, verifica-se ainda uma exposição recorrente a situações de violência, ao consumo de substâncias ilícitas e licitas, bem como ao seu 

tráfico. Simultaneamente à exposição sentida no seio familiar, estas experiências são reforçadas pelo seu contexto territorial onde se inserem, preconizando percursos de 

vida descendentes. Por fim, este público-alvo demostra também fragilidade no que toca à salubridade, uma vez que existe um número significativo de famílias 

acompanhadas, nomeadamente pelo protocolo de RSI, que apresentam perturbações de saúde mental (na sua maioria, diagnósticos ligados quadros ansiosos e 

depressivos), o que acaba por influenciar o meio educacional e familiar das crianças podendo não proporcionar um desenvolvimento pleno desta. 

Relativamente ao grupo maioritário da nossa intervenção – crianças e jovens do 1º ao 3º ciclo de estudos (sendo que 32 crianças frequentam o 1º ciclo e os restantes 30 

frequentem o 2º e 3º ciclos) – este é caraterizado por um défice de competências psico-sociais, que coloca em risco o seu desenvolvimento global. Paralelamente, outra 

característica desta população consiste numa fraca valorização das aprendizagens escolares, o que leva à existência de métodos de estudo pouco adequados. No entanto 

registamos apenas oito casos de insucesso escolar (não transitaram de ano) relativo ao ano letivo transato (2015/2016). Sensivelmente, metade das nossas crianças (30/32 

crianças/jovens), e respetivos agregados familiares, são acompanhadas no âmbito do RSI e identificamos um menor sinalizado pela CPCJ, que se encontra a cumprir um 

Processo de Promoção e Protecção. Igualmente, apontamos a existência de algumas perturbações de desenvolvimento em algumas das nossas crianças/jovens, 

predominantemente a perturbação de défice de atenção (com ou sem hiperatividade), sendo que estes casos têm acompanhamento individualizado junto das entidades 

competentes (acompanhamento psicológico na escola/ acompanhamento pedopsiquiátrico). Procuramos, através de uma articulação estreita com todas as entidades 

envolvidas, nomeadamente escola, desempenhar um papel ativo na promoção do bem-estar individual (e coletivo) da comunidade do Espaço Criança. Neste sentido, a nossa 

A – CARACTERIZAÇÃO DA VALÊNCIA 
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intervenção tem como objetivo promover um conjunto de competências psico-sociais, que se consideram indispensáveis para o desenvolvimento de indivíduos autónomos e 

competentes na construção do seu projeto de vida. A nossa intervenção é igualmente direcionada para a promoção da valorização das aprendizagens escolares ou formais, 

trabalhando de forma sistémica e integrada com a criança/jovem, a família e a escola. Pretende-se apoiar estas crianças e jovens na construção de objetivos futuros, 

contrariando discursos derrotistas vincados no seu seio familiar e social.  

Apesar de o nosso foco primordial ser as crianças e jovens, consideramos pertinente uma intervenção holística, inserindo família e comunidade, uma vez que, só assim 

poderão ser colmatadas todas as fragilidades encontradas. Neste sentido, a resposta à população adulta passa pelo investimento na ocupação dos seus tempos livres, 

através de atividades de cariz lúdico-pedagógico, pelo desenvolvimento de competências parentais e psico-sociais e pela procura ativa de emprego.  

A base para toda a proposta deste plano de atividades, irá passar pela delineação prévia de um tema comum às demais valências. Em específico, iremos tratar e 

desenvolver um rol de atividades que possam trabalhar o tema da identidade das nossas crianças/jovens, numa perspetiva positiva, integrando todos os contextos envolvidos 

no processo de desenvolvimento de cada um – individual, familiar, escolar e social. A pertinência deste tema reside na importância da construção de uma individualidade pró 

social, onde as idiossincrasias são valorizadas, nunca descorando que se encontra inserido num contexto social com normas e valores delineados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1- OBJETIVOS 

 

B.1.1 – Objetivos Gerais B1.2- Objetivos Específicos 

1- Promover uma relação socio-afetiva com as crianças/jovens: 

1.1. Desenvolver acompanhamento psicossocial, visando não só trabalhar a motivação das crianças 

para novas aprendizagens, mas também ajudar na resolução de problemas que possa existir.  

1.2. Promover a participação da família no percurso escolar e individual das crianças, potenciando a 

sua participação nas diversas redes de sociabilidade onde estes se encontrem inseridos. 

1.3. Desenvolver uma relação de confiança e inter-ajuda juntos das nossas crianças e jovens. 

2 – Promover competências de aprendizagem  

2.1. Criar hábitos de estudo e de organização pessoal. 

2.2. Fomentar a motivação para o estudo. 

2.3. Promover o sucesso escolar. 

2.4. Desenvolver estratégias lúdico-pedagógicas com vista à aquisição de competências subjacentes 

ao processo de aprendizagem. 

B - COMPONENTE TÉCNICA 
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3 - Fomentar a aquisição de competências pessoais e sociais 

3.1. Desenvolver competências de tomada de decisão, regulação emocional e de autonomia.  

3.2. Promover a cidadania e a responsabilidade civil; 

3.3. Promover a importância do estabelecimento de metas individuais para a construção da sua 

identidade. 

3.4. Prevenção de comportamentos de risco e a promoção de um estilo de vida saudável.  

4 – Promover uma intervenção integrada entre a comunidade e 
instituições de rede social 

4.1. Promover o convívio semi-estruturado entre a comunidade local; 

4.2. Desenvolver competências pré-profissionais que potenciem a integração no mercado de trabalho 

/ formação profissional; 

4.3. Fomentar a auto-estima e competências das mulheres da comunidade através de atividades 

lúdicas; 

1.3. Desenvolver processo de mediação com o contexto escolar. 

5 - Facilitar o acesso a novas atividades ocupacionais 

5.1. Criar oportunidades de inserção em novas atividades; 

5.2. Fomentar a relação em grupo; 

5.3. Desenvolver competências pessoais e sociais em contextos informais. 



 

 

Este campo deve ser preenchido por cada ação realizada, devendo esta página ser reproduzida tantas vezes 
quanto o n.º de ações da valência. 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  1 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 
 
Duração 
Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: 
 

Acompanhamento Psicossocial 

 

 
 

 

 
B2.2 DESCRIÇÃO 

No acompanhamento psicossocial, pretende-se que as crianças e jovens, assim como a comunidade, tenham um 

espaço onde possam recorrer, de forma a serem esclarecidas e apoiadas em algum problema que exponham. O 

acompanhamento pode incluir o encaminhamento para uma resposta mais adequada, sendo da responsabilidade do 

Espaço Criança, o apoio neste processo. 

Em virtude de a ASAS de Ramalde ser mediadora do Banco Alimentar, a população intervencionada pelo Espaço 

Criança, desde que reúna os critérios necessários, será beneficiária da mesma. Neste sentido, a equipa realiza a 

articulação e o tratamento do processo. 

Na identificação de constrangimentos no sucesso escolar, de comportamentos de risco e demais problemas, por 

parte das crianças/jovens, poderão ser solicitadas atendimentos individuais e/ou familiares e visitas domiciliárias, no 

sentido de aferir o problema e dirigir a acção da valência, tendo como objectivo minimizar/neutralizar o seu impacto no 

desenvolvimento do jovem. 

 Os atendimentos individuais e familiares serão realizados com uma periodicidade semanal, com horário fixo, no 

entanto a equipa técnica estará disponível sempre que os jovens e suas famílias necessitem. 

 
B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
 

Número de pessoas a abranger 

Crianças e jovens dos 6 aos 16 anos, integradas na 

valência;  

Famílias das crianças e jovens integradas na 

valência;  

 

  

70 

 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

  
Rua Dom João Coutinho, bl 3 cave 9; Escola  das Cruzes; 

 

B2.5 IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

 

Ficha de caraterização; ficha de atendimento individual; entrevista semi-estruturada;  

 

 
 

 

 

B2- AÇÕES 



 

 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  2 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 
 
Duração 
Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: 
 

Acompanhamento ao Estudo 

 

 
 

 

 
B2.2 DESCRIÇÃO 

Na ação acompanhamento ao estudo pretende-se apoiar as crianças/jovens na realização dos trabalhos de casa, 

assim como orientar o estudo nas matérias escolares. Esta ação tem também como objetivo aumentar o sucesso 

escolar através do desenvolvimento de competências de estudo, ajudando os jovens na organização e estruturação 

do seu tempo dedicado às tarefas escolares.  

Neste sentido, o acompanhamento ao estudo deverá proporcionar métodos de estudo mais adequados, para que 

as crianças adquiram um conjunto de atitudes e capacidades que favoreçam uma maior autonomia e confiança na 

realização das suas aprendizagens, criando rotinas de estudo e fomentando nos mesmos a capacidade de aprender a 

aprender. Paralelamente, o nosso papel deverá ser o de apoiar no estabelecimento de metas em conjunto com os 

jovens, a fim de atingir determinados objetivos, por estes delineados previamente.  

Por fim é também pertinente promover o envolvimento dos encarregados de educação no processo escolar, 

reforçando a importância do seu acompanhamento e promovendo a aproximação da família à escola.  

Esta ação realizar-se-á para ambos os ciclos, ocorrendo três vezes por semana, sendo que os restantes dois dias 

serão dedicados a atividades lúdico pedagógicas. No 1º ciclo estas atividades lúdico-pedagógicas têm o objetivo 

especifico de estimular competências implicadas no processo de aprendizagem. 

 
B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
 

Número de pessoas a abranger 

Crianças e jovens dos 6 aos 16 anos integrados na 

valência;  

60 

 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

 
Rua Dom João Coutinho, bl 3 cave 9; Escola  das Cruzes; Edificio do PER-VISO; 

 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Reuniões com os encarregados de educação, diretores de turma e outras entidades que se considerem 

pertinentes enquanto partes integrantes do processo escolar. Número de crianças e jovens intervencionados 

 

 

 

 

 

 



 

 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  3 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 
 
Duração 
Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Desenvolvimento de Competências 
 
 

 

 
B2.2 DESCRIÇÃO 

Esta ação pressupõe a implementação de um conjunto de dinâmicas de grupo estruturadas, dirigidas ao grupo dos 

jovens do 2º e 3º ciclo a fim de serem trabalhadas competências pessoais e sociais nomeadamente no que se refere à 

comunicação, assertividade, auto-conhecimento, relação interpessoal e resolução de problemas. Tudo isto se torna 

pertinente na medida em que acreditamos que o treino de competências e a utilização de dinâmicas de grupo ajudam 

a melhorar o relacionamento pessoal e social, tornando os indivíduos capazes de optarem pela melhor atitude face a 

uma situação de tensão. Para além disso tentar-se-á trabalhar a importância de uma atitude assertiva, levando não só 

temas de debate mas também dinâmicas que fomentem a relação intersocial.  

Mais concretamente, e tendo em conta o tema geral, “A minha identidade”, serão promovidas atividades em torno 

do desenvolvimento individual, escolar, familiar e social, cerca de duas vezes por mês e que resultará na produção de 

um livro individual.  

Ainda, no âmbito da presente ação, serão dinamizadas sessões estruturas de competências pessoais e sociais, 

junto do 1º ciclo da EB1 do Viso, em contexto de sala de aula. Para além das sessões estruturadas, a animação de 

recreios será outra atividade dinamizada pela equipa do Espaço Criança.  

 
B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário Número de pessoas a abranger 

Jovens inscritos na valência  33 

 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

Rua Dom João Coutinho, bl 3 cave 9; Escola  das Cruzes; Edificio do PER-VISO; 

 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Número de sessões; Número de participantes; Dinâmicas de grupo; 

 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  4 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 
 
Duração 
Total: 

11 
meses  

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Clube Intergeracional 
 
 

 

 
B2.2 DESCRIÇÃO 

Com esta ação pretendemos promover a interação entre o 2º/3º ciclo com as diferentes valências do ASAS de 

Ramalde, nomeadamente, com o Centro de Dia Artur Brás e o Infantário. 

Relativamente à população do Centro de Dia Artur Brás, será realizada mensalmente uma atividade de plástica, 

expressão dramática ou lúdica, uma vez que se considera que esta interação com a população mais nova poderá 



 

 

estimular as funções cognitivas dos utentes do centro, assim como a sua integração e importância, dentro da 

comunidade. Por outro lado, quanto as consequências positivas para os mais novos são inúmeras, desde o aumento 

da sua resiliência, capacidade empática, relacionamento social e melhoramento da sua perceção sobre o 

envelhecimento. 

No que diz respeito às atividades a implementar no infantário da ASAS de Ramalde, será realizada mensalmente 

uma atividade que passará pela plástica, expressão dramática e leitura de contos.  

Esta ação não se realizará no período das pausas letivas, bem como durante o mês de agosto, em virtude de o 

infantário estar encerrado, e o centro de dia encerrado 15 dias. 

 
B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
 

Número de pessoas a abranger 

Jovens do 2º e 3º ciclo acompanhados na valência do 

Espaço Criança. 

30 

 
 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

Centro de Dia Artur Brás e infantário da ASAS de Ramalde 

 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Número de sessões; Número de participantes; Dinâmicas de grupo; registo da sessão; 

 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  5 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 
 
Duração 
Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Eu, Nós e os Outros  
 

 

 
B2.2 DESCRIÇÃO 

Esta oficina tem como objetivo proporcionar às crianças e jovens que integram o Espaço Criança, experiências 

que promovam uma maior consciência social e, consequentemente, a sua influência enquanto actor na construção do 

seu meio. Assim, pretende-se desenvolver, através de actividades diversas, a noção de cidadania, incutindo nos 

jovens que a mudança é algo concretizável e real. Ainda, promover a discussão de ideias e/ou questões da 

actualidade e de relevância social, com recurso a excertos de filmes, peças jornalísticas, entre outras, no sentido de 

incentivar a partilha de opiniões e a escuta de pontos de vista diferenciados.  

Integrado no tema central “A minha identidade”, serão desenvolvidas uma serie de acções (individuais e em 

grupos) que terão como objetivo a exploração do Eu nas suas dimensões, individual, no grupo (família e pares) e na 

comunidade. 

Integrado no tema central pretende-se desenvolver um projecto ligado à expressão fotográfica, que pretende, 

através da imagem transmitir as perceções do contexto social e cultural da criança/jovem. Esta ação será realizada ao 

longo das pausas letivas, contando no fim com uma exposição aberta à comunidade.  

 

B2.3 GRUPOS ALVO 



 

 

Tipo de Destinatário 
 

Número de pessoas a abranger 

Crianças e jovens que integram o Espaço Criança 60 

 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

 
Rua Dom João Coutinho, bl 3 cave 9; Escola das Cruzes; Sede associação ASAS de ramalde;  

Instalações de instituições parceiras. 

 
 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Número de sessões; Número de participantes; registo da sessão; 

 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  6 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 
 
Duração 
Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

Designação: Em Movimento   
 

 

 
B2.2 DESCRIÇÃO 

Nesta ação estão contempladas três oficinas – Desporto, Dança, Karaté e Expressão Dramática - que se 

consideram essenciais no processo de desenvolvimento físico, emocional e social do indivíduo. Por um lado, através 

da expressão dramática pretendemos promover o contato com novas formas artísticas, nomeadamente o teatro, a 

compreensão do corpo enquanto instrumento de expressão/comunicação. Paralelamente, fomentar um maior 

conhecimento de si, e do outro, enquanto ser físico que existe no tempo e no espaço. Serão realizadas apresentações 

das peças, nomeadamente nas datas festivas. Pretende-se articular ainda, esta dinâmica com a oficina 

Intergeracional. 

Quanto à oficina de Desporto, esta pretende promover a prática de atividade física nos nossos jovens. Pretende-se 

também apelar ao desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis, assim como de competências sociais, 

nomeadamente a importância do estabelecimento de regras e respeito pelo outro. Através desta dinâmica podem ser 

ainda desenvolvidas a motivação dos jovens e o interesse por outras modalidades desportivas. Nesta mesma lógica, 

consideramos também que seria de igual pertinência a criação da oficina de karaté – com base nas preferências das 

crianças/jovens – uma vez que esta apresenta enormes benefícios para o corpo e mente, bem como no 

desenvolvimento da disciplina, perseverança, compreensão e concentração. 

Por fim, a oficina de dança pretende ir de encontro com os objetivos enumerados anteriormente, uma vez que 

consideramos a dança, um instrumento para o desenvolvimento da capacidade de criação, imaginação, sensação e 

perceção, integrando o conhecimento do corpo ao intelecto. A oficina terá como modalidade específica, o Hip-

hop/breakdance, dada a preferência manifestada pelos nossos jovens. Serão realizadas ao longo do ano 

apresentações das peças, nomeadamente nas datas festivas. 

Em todas as oficinas, será incluída o tema central “A minha Identidade”. 

Estas modalidades serão orientadas por um professor especializado, em articulação com a Casa da Juventude do 

Viso, com uma periodicidade semanal e dirigida ao grupo do 2º e 3º ciclo. Esta ação não se realiza no mês de agosto, 

por período de férias do monitor. 



 

 

 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
 

Número de pessoas a abranger 

Jovens inscritas na valência do espaço Criança 30 

 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

Instalações do Grupo Desportivo do Viso; Casa de Juventude do Viso/UIFP 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Registo de sessões; número de participantes; 

 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  7 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 
 
Duração 
Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Atreve-te  
3.1; 3.2; 3.3; 

 

 
B2.2 DESCRIÇÃO 

A oficina de plástica tem uma periodicidade semanal e, através desta, pretende-se desenvolver a imaginação, 

criatividade e motricidade fina com a realização de diversos trabalhos manuais. Pretende-se ainda, fomentar uma 

consciência ecológica através da reutilização de materiais. 

Relativamente à oficina de culinária, esta terá uma periodicidade bimensal e tem como objetivos fomentar a 

importância do trabalho em grupo, promoção de hábitos de higiene pessoal, assim como na preparação e confecção 

dos alimentos, assim como trabalhar algumas noções de matemática e língua portuguesa. Esta é estruturada após 

auscultação dos gostos e preferências das crianças/jovens. 

Ambas as oficinas serão dinamizadas com a totalidade do grupo, e as actividades realizadas terão como mote as 

datas festivas e o tema central “a minha identidade”. 

As datas festivas que pretendemos assinalar serão: Carnaval; Festa de Natal; Dia do Pai; Festa da Primavera; Dia 

da Mãe; Dia da Criança; São João; 25 de Abril; Dia de Portugal; Dia dos Avós; Dia Nacional do Pijama; Halloween; Dia 

Internacional de combate ao abuso infantil; Dia dos direitos humanos; Dia da Arvore; Magusto; Dia de São Valentim.  

 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
 

Número de pessoas a abranger 

Jovens inscritos na valência do espaço Criança  60 

 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

UIFP; Perviso; Bloco 3 cave 9 

 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Registo de sessões; número de participantes; 



 

 

 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  8 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 
 
Duração 
Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: 
 

Acesso Livre à Informática 
 
2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 

 

 
B2.2 DESCRIÇÃO 

Esta oficina promove, através do acesso à informática, o trabalho de competências, para além de sociais, também 

escolares, na medida em que, proporciona aos jovens a realização de trabalhos da escola, (word, power point) e a 

pesquisa na internet, promovendo o acesso a meios informáticos. Esta utilização reveste-se, também de uma 

utilização lúdica através de jogos pedagógicos. Este acesso é orientado pela equipa, e regulado por normas, 

nomeadamente, no que diz respeito ao acesso às redes sociais. 

A periodicidade da acção não é fixa, dependendo das necessidades dos utilizadores da valência. 

 

 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
 

Número de pessoas a abranger 

Crianças e jovens dos 6 aos 16 anos, inscritas na 

valência do Espaço Criança 

60 

 
 
 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

UIFP 

 
 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Número de participantes; Registo de atividades. 

 

 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  9 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 
 
Duração 
Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Visitas ao exterior  
3.1; 3.2; 3.3; 

 

 
B2.2 DESCRIÇÃO 

Esta ação tem como objetivo fomentar a relação social entre as crianças do Espaço Criança, bem como com os 

seus técnicos, através de passeios culturais e a parques de diversões, visitas a museus e teatros, entre outros.  

Estas visitas ao exterior promovem, em simultâneo, o trabalho de um conjunto alargado de competências pessoais 

e sociais, como o cumprimento de regras e horários, o respeito pela hierarquia e o saber estar. Para o planeamento 

destas visitas a equipa técnica tem sempre como premissa a auscultação das preferências das crianças e jovens e, 



 

 

sempre que possível, tentamos corresponder às suas propostas. 

Paralelamente a tudo isto, com a realização de um quadro de pontos, pretendemos premiar as trinta “melhores” 

crianças (quinze do primeiro ciclo e quinze do segundo/terceiro ciclo), com uma visita ao exterior oferecida pelo ASAS. 

Seriam realizadas então três visitas neste âmbito: uma nas férias da Natal– ida à Serra da Estrela; uma nas férias na 

Páscoa- uma visita ao Oceanário de Lisboa; e nas férias de Verão – Parque Aquático de Amarante.  

Quanto às restantes atividades que irão ser realizadas, estas passarão pela visita ao Zoo da Maia, pela realização 

de piqueniques nos mais diversos jardins da cidade do Porto, pela ida à pista de gelo, entre outros.  

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
 

Número de pessoas a abranger 

Crianças e jovens dos 6 aos 16 anos, inscritas na 

valência 

 60 

 
 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

 

Museus; parques temáticos; instalações de instituições parceiras efetivas ou pontuais 
 

 
 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Número de visitas; Número de participantes; Registo de sessão; 

 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  10 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 
 
Duração 
Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Oficina Ocupacional 
 
3.1; 3.2; 3.3; 

 

 
B2.2 DESCRIÇÃO 

Esta oficina tem como objetivos promover momentos livres às nossas crianças e jovens, oferecendo a estas um 

espaço acolhedor onde as crianças/jovens possam ouvir música, conversar, brincar e conviver. Apesar do carácter 

lúdico desta ação, através de uma intervenção subtil por parte dos técnicos, orientar as actividades no sentido da 

promoção de competências pessoais – auto-regulação, assertividade e comunicação, bem como o reforço de 

estratégias mais adequadas na resolução de problemas em contexto de grupo, incrementar o espírito de equipa e 

motivar para jogos de, nomeadamente de raciocínio lógico e cultura geral. No entanto, é dada primazia à natureza 

informal desta oficina, constituindo principalmente um  momento de descontração, que a equipa técnica considera 

importantes, promotores de relação entre os pares e a equipa.  

A periodicidade da ação não é fixa, sendo implementada em momentos de maior disponibilidade das crianças e 

jovens, principalmente, nos momentos pós realização do acompanhamento ao estudo ou finais de tarde. 

 

B2.3 GRUPOS ALVO  

Tipo de Destinatário 
 

Número de pessoas a abranger 

Crianças e jovens dos 6 aos 16 anos, inscritas na 60 



 

 

valência do Espaço Criança 

 
 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

 

UIFP; Bloco 3 cave 9; Perviso; 

 
 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Número de participantes; Número de sessões; Jogos e dinâmicas; Registo de sessões; 

 

 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  11 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 
 
Duração 
Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Campo de Férias 
 
3.1; 3.2; 3.3; 

 

B2.2 DESCRIÇÃO 

Esta ação é implementada no período de interrupções letivas das crianças e jovens, nomeadamente, Carnaval, 

Páscoa, verão, e Natal, dirigida ao grupo dos 6 aos 16 anos e realizada diariamente. O objetivo da ação é promover a 

ocupação dos tempos livres de forma saudável e sustentável, com recurso a atividades pedagógicas e ocupacionais 

estruturadas. 

Neste período as oficinas de culinária, plástica, dança, musica, desporto, expressão dramática e karaté mantêm-

se. No entanto, são estruturadas um conjunto de atividades de forma a proporcionar experiências diferentes e 

promotoras de competências para as crianças e jovens, nomeadamente, em saídas ao exterior e muitas vezes no dia 

inteiro. Estas atividades são muitas vezes condicionadas pelas dificuldades económicas das famílias, muitas vezes 

agravadas pelo elevado número de filhos que frequentam a valência que, como tal fazem aumentar os custos. Neste 

sentido, a equipa tenta organizar um conjunto de atividades tendencialmente gratuitas que impliquem, apenas, as 

despesas com os transportes. Poderão ser dinamizados também alguns jantares-convívio. 

A valência organiza estas atividades em articulação com entidades parceiras, com as quais ao longo do tempo tem 

desenvolvido um conjunto de atividades. Destas são exemplo, o Pelouro do Ambiente da Câmara Municipal do Porto, 

nos seus departamentos locais do Núcleo Rural do Parque da Cidade do Porto e do Palácio de Cristal, a Casa do 

Infante, Junta de Freguesia de Ramalde, entre outras. 

 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
 

Número de pessoas a abranger 

Crianças e jovens acompanhadas na valência.  60 

 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

Sede ASAS de Ramalde; Bloco 3 cave 9; escola das Cruzes ; Museus; Parques Temáticos; Instalações de 



 

 

Instituições Parceiras efetivas ou pontuais 

 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Número de participantes; Número de sessões; Jogos e dinâmicas; Registo de sessões; Visitas a museus, jardins, 

parques temáticos; 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  12 Início Janeiro 2017  Fim Dezembro 2017 
 
Duração 
Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: 
 

Oficina Pré Profissional 
 
 4.2; 

 
 
B2.2 DESCRIÇÃO 

Esta ação surge como resposta às necessidades da população adulta da comunidade, na medida em que, a taxa 

de desemprego de longa duração é bastante elevada, o pouco emprego é caracterizado pela precaridade, habilitações 

escolares baixas e hábitos de trabalho reduzidos.  

Neste sentido, a ação tem como objetivos desenvolver um conjunto de competências pré-profissionais, que 

permitam a integração no mercado de trabalho e / ou formativo. Em atendimento individual e após um conhecimento 

do perfil do individuo, experiência profissional, habilitações, experiência formativa é discutido com o mesmo o plano de 

intervenção. As estratégias utilizadas são a elaboração do curriculum vitae, cartas de apresentação, divulgação de 

ofertas de emprego e ações de formação, simulação de entrevistas, inscrição em empresas de trabalho temporário, 

assim como a exploração das redes sociais do indivíduo. 

A oficina pré-profissional tem uma periodicidade semanal e funciona em estreita articulação com o GIP de 

Ramalde e o RSI.  

 

B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
 

Número de pessoas a abranger 

Comunidade residente no Bairro de Ramalde do Meio 

e proximidades. 

20 

  

 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

Bairro de Ramalde do Meio, bloco 3 cave 9; Sede do ASAS de Ramalde 

 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Ficha de atendimento; Número de Atendimentos; Número de Participantes; Número de integrações em mercado 

formativo ou emprego; Role Play;  

 

 

 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  13 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 
 
Duração 
Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: 
 

Atividades com a Comunidade  
 
 4.1; 4.3; 



 

 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  13 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 
 
Duração 
Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

 

 

 
B2.2 DESCRIÇÃO 

Esta ação é dirigida à comunidade de Ramalde do Meio e proximidades, e serve diversos objetivos como a criação 

de uma relação mais estreita entre o Espaço Criança e a comunidade, servir como mediadora entre as diversas 

entidades de apoio existentes, apoiar na resolução de problemas, sensibilizar a comunidade em temas que sejam de 

relevância e por fim permitir um espaço de convívio e de momentos mais descontraídos entre os pais e filhos.  

Deste modo serão delineadas cinco atividades distintas: 

Sessões de orientação/informação, em articulação com entidades externas, que promovam a aquisição de novos 

conhecimentos, nos mais diversos domínios, tais como Sexualidade na Adolescência, o consumo de substâncias, 

rede de apoio disponível para a comunidade e parentalidade, Esta atividade será ainda articulada com o Protocolo de 

RSI, sendo que a sua periodicidade não será fixa, uma vez que a realização da mesma dependerá da disponibilidade 

das entidades envolvidas.  

Dinamização de oficinas de plástica com o objetivo de estabelecer uma relação de proximidade com a 

comunidade, incrementando simultaneamente o sentido de competência, auto-estima e responsabilidade. Tem 

também como objetivo o apoio na elaboração dos materiais necessários para as datas festivas. Esta atividade será 

realizada uma vez por mês, com exceção das férias escolares.  

Sessões de cinema junto dos jovens adultos que têm como objetivo proporcionar para além de um momento de 

lazer a aproximação destes jovens com a sétima arte. Paralelamente, pretendemos proporcionar momentos de 

ocupação alternativos e aproximação a atividades escassas no seu quotidiano. As sessões serão realizadas na 

primeira segunda feira de cada mês, das 14h30 às 16h30, dado o número reduzido de utilizadores do espaço e terão 

como local, o auditório da junta de freguesia de Ramalde, na antiga escola das cruzes.  

Dinamização de atividades, nomeadamente o Dia da Mulher (realização de um jantar com as mulheres da 

comunidade), sardinhada de São João e um passeio anual durante o Verão, a um local a decidir pela mesma, que 

conta com o patrocínio da Junta de Freguesia de Ramalde.  

Por fim, a dinamização de debates sobre competências parentais, com as famílias dos jovens do Espaço Criança, 

com o objetivo de aumentar o sentido de competência das famílias, através da partilha de experiências, dúvidas e 

outras questões que possam surgir, uma vez que os debates terão carater aberto. Serão realizados uma vez por mês, 

preferencialmente à segunda feira.  

 
B2.3 GRUPOS ALVO 

Tipo de Destinatário 
 

Número de pessoas a abranger 

Comunidade do Bairro de Ramalde do Meio 90 

 
 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

Escola das cruzes; Edificio do PER-VISO; 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 



 

 

Número de reuniões; Número de participantes; 

 

B2.1 
AÇÃO N.º 

  14 Início Janeiro 2017 Fim Dezembro 2017 
 
Duração 
Total: 

1 ano 

Objetivo(s) 
Específico(s) 

correspondente(s) 
(conforme campo 

B1.2) 

DESIGNAÇÃO: Bazar Social 
 
  1.3; 

 

 
B2.2 DESCRIÇÃO 

Esta ação é caracterizada pela sinalização e atendimento da comunidade carenciada e encaminhamento para 

Bazar Social. Tem como objetivo suprir as necessidades de roupa, calçado, e outros bens materiais, tanto para a 

população adulta como infantil.  

Ação desenvolvida em articulação com a equipa de Protocolo de RSI nas situações comuns. 

 

B2.3 GRUPOS ALVO 
                                                                                                                

Tipo de Destinatário 
 

Número de pessoas a abranger 

Comunidade residente no B. Ramalde do Meio e 

proximidades. 

 20 

 

B2.4 INDIQUE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

Edifício do PER-VISO; 

 

B2.5  IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS MÉTODOS E TÉCNICAS A UTILIZAR 

Atendimento individual; Número de participantes; Registo em processo; 
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B5- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA RESPOSTA SOCIAL 

Identifique e explicite a calendarização de cada ação, identificando os meses da sua realização e caso se justifique, poderá decompor cada mês em quatro semanas.  
 

Ações (conforme 
campo B8.)/Meses 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

 A Psicossocial X X X X X X X X X X X X 

Acomp Estudo X X X X X X   X X X X 

Des Competências X X X X X X X X X X X X 

Clube 

Intergeracional 
X X X X X X X  X X X X 

Eu, Nós e os Outros X X X X X X X X X X X X 

Em Movimento X X X X X X X  X X X X 

Atreve-te X X X X X X X X  X X X X 

Acesso Informática X X X X X X X X X X X X 

Visitas ao Exterior   X  X   X X X    X 

Oficina Ocupacional X X X X X X X X X X X X 

Of. Pré Profissional X X X X X X X X X X X X 

Atividades 

Comunidade 
X X X X X X X X X X X X 

Bazar Social X X X X X X X X X X X X 
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B6- IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA  

 
 

Nome Habilitações Literárias 
N. das Ações em que participam 

(conforme campo B8) 

 
Margarida Monteiro 

 
Licenciatura Animação Sóciocultural 

 
Todas 

 
Cristina Assunção 

 
Mestrado em Psicologia  

 
Todas 

 
Raquel Machado 

 
Licenciatura em Ciências da Educação 

 
Todas 

 
Nuno Cirurgião 

Monitor de Desporto 
Licenciatura em desporto 

 
Acção 6 

 
Lisete Carvalho 

 
Monitora de Dança 

Acção 6 

 
Pedro Cardoso 

 
Monitor de Karaté 

Acção 6 

 
Ainda em consulta 

 
Monitor de Expressão Dramática 

Acção 6 

 
Rosa Dias 

 
Auxiliar de Serviços Gerais 

 
-------------------- 
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B7- INDICADORES, INSTRUMENTOS E RESULTADOS 

 
Tendo em conta os objetivos definidos, preencha a seguinte grelha explicitando quais os indicadores de avaliação e os instrumentos a aplicar: 
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Objetivos Específicos 

 

Indicadores 

 

Instrumentos a utilizar 

 

Recursos humanos envolvidos 
na avaliação do projeto  

. Processo Resultados Quais  

1.1. Desenvolver o acompanhamento psicossocial, 

visando não só trabalhar a motivação das crian-

ças/jovens para novas aprendizagens, mas tam-

bém apoiar os mesmos na resolução de proble-

mas. 

 

 

 

Nº de atendimentos 
realizados 

 

 

 

Nº de crianças integrados na 
valência 

Registos semanais; 

Processos individuais; 

Relatório de balanço de competências no final 

de cada período; 

Visitas domiciliárias para complemento de 

diagnóstico. 

 

 

 

 

Equipa técnica do Espaço Criança 

1.2. Promover a participação da família no percurso 

escolar e individual das crianças, potenciando a 

sua participação nas diversas redes da sociabili-

dade onde estes se encontram inseridos. 

Nº de atendimentos 
realizados 

Nº de enc. de educação que 
participaram ativamente no 
percurso escolar do 
educando; 

Nº de atendimentos 
solicitados pelos enc. de 
educação. 

Nº de reuniões com enc. de 
educação e escola 

Nº de reuniões com enc de 
educação e valência 
 
 

Registo de reuniões; 

 

Registo de contacto telefónico/email; 

Registos de atendimentos. 

 

Equipa técnica do Espaço Criança 

 

Comunidade Educativa 

1.3. Desenvolver uma relação de confiança e inter-

ajuda junto das nossas crianças/jovens. Nº de reuniões com 

rede social; 

Nº de jovens com 

necessidades de articulação 

em rede; 

Registo de reuniões; 

 

Registo de contacto telefónico/email; 

 

 

Equipa técnica do Espaço Criança 
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Nº de processos de 

intervenção integrada; 

Nº de identidades com 

quem se articulou. 

   

Outros profissionais 

2.1. Criar hábitos de estudo e organização pessoal Nº de sessões 

realizadas;  

Nº de crianças e 

jovens que 

participaram 

Nº de crianças que 

melhoraram as suas 

competências 

Registos semanais; 

Questionário (administrado no final de cada 

período) 

Relatório de balanço de competências no final 

de cada período; 

 

 

 

 

Equipa técnica do Espaço Criança 

2.2. Fomentar a motivação para o estudo Nº de sessões 

realizadas;  

Nº de crianças e 

jovens que 

participaram 

Nº de crianças que 

melhoraram as suas 

competências 

Registos semanais; 

Questionário (administrado no final de cada 

período) 

Relatório de balanço de competências no final 

de cada período; 

 

 

 

Equipa técnica do Espaço Criança 

2.3. Promover o sucesso escolar Nº de sessões 

realizadas;  

Nº de crianças e 

jovens que 

participaram 

Nº de crianças que 

melhoraram as suas 

competências 

Registos semanais; 

Questionário (administrado no final de cada 

período) 

Relatório de balanço de competências no final 
de cada período; 

 

 

 

Equipa técnica do Espaço Criança 
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2.4. Desenvolver estratégias lúdico-pedagógicas com 

vista à aquisição de competências subjacentes ao 

processo de aprendizagem 

Nº de sessões 

realizadas; 

Nº de crianças e 

jovens que 

participaram 

Nº de crianças que 

melhoraram o seu 

desempenho académico 

Registos semanais; 

Grelhas de observação; 

Relatório da evolução de competências no 

final de cada período. 

 

 

Equipa técnica do Espaço Criança 

3.1. Desenvolver competências de tomada de decisão, 

regulação emocional e de autonomia. 

Nº de sessões 

realizadas; 

Nº de crianças e 

jovens que 

participaram 

Nº de crianças e jovens que 

participaram; 

Crianças que apresentam 

melhorias  

Registo da planificação das sessões e 

relatórios das mesmas; 

Questionários de avaliação das sessões; 

Grelhas de observação 

 

 

Equipa técnica do Espaço Criança 

3.2. Promover a cidadania e responsabilidade civil Nº de sessões 

realizadas; 

Nº de participantes 

Nº de indivíduos que 

participam activamente nas 

atividades propostas neste 

âmbito 

Registo da planificação das sessões e 

relatórios das mesmas; 

Questionários de avaliação das sessões; 

Grelhas de observação. 

 

 

Equipa técnica do Espaço Criança 

3.3. Promover a importância do estabelecimento de 

metas individuais para a construção da sua identidade 

Nº de 

atendimentos/sessões

; 

Nº de participantes em 

atendimentos/sessões; 

Nº de participantes que 

atingiram as metas 

propostas. 

Questionários e escalas; 

Grelhas de observação; 

Registo de atividades em grupo.  

 

 

Equipa técnica do Espaço Criança 

3.4. Prevenção de comportamentos de risco e 

promoção de um estilo de vida saudável 

Nº de atividades 

desenvolvidas 

Nº de participantes nas 

atividades; 

Nº de participantes que 

Questionários e escalas; 

Grelhas de observação; 

 

Equipa técnica do Espaço Criança;  
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apresentam 

comportamentos/hábitos 

mais saudáveis. 

Registo de atividades em grupo. Técnicos de outras instituições  

4.1. Promover o convívio semi-estruturado entre a 

comunidade local 

Nº de atividades 

desenvolvidas 

Nº de participantes nas 

atividades 

Questionários e escalas; 

Grelhas de observação; 

Registo de atividades em grupo. 

 

 

Equipa técnica do Espaço Criança 

 

4.2. Desenvolver competências pré-profissionais que 

potenciem a integração no mercado de 

trabalho/formação profissional; 

Nº de atendimentos; 

Nº de atividades 

desenvolvidas 

Nº de indivíduos que 

participaram nas atividades; 

Nº de indivíduos que 

integraram mercado de 

trabalho e/ou formação 

profissional 

Questionários e escalas; 

Grelhas de observação; 

Registo dos atendimentos; 

Registo de atividades em grupo; 

Processos individuais. 

 

 

 

 

Equipa técnica do Espaço Criança  

4.3. Fomentar a auto-estima e competências das 

mulheres da comunidade através de atividades lúdicas 

Nº de atividades 

desenvolvidas. 

Nº de participantes. Questionários e escalas; 

Grelhas de observação; 

Registo das atividades; 

 

 

Equipa técnica do Espaço Criança 

4.4. Desenvolver processo de mediação com o contexto 

escolar 

Nº de atendimentos e 

sessões em contexto 

escolar 

Nº de participantes nas 

atividades 

Questionários e escalas; 

Grelhas de observação; 

Registo das atividades; 

 

Equipa técnica do Espaço Criança 
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E1- TERRITORIALIDADE 

 
E1.1 – EM QUE MEDIDA A INTERVENÇÃO PLANEADA REVELA-SE FACE ÀS NECESSIDADES DOS GRUPOS ALVO? 
 

 
A escolha dos contextos de intervenção onde os grupos alvo se inserem é fundamental no planeamento e 
execução das acções, pois deverão ser adequadas aos mesmos, na medida em que, facilitam a intervenção 
devido à identificação pré-estabelecida.  
No entanto, o plano de atividades prevê a realização de atividades em espaços novos e diferentes do 
habitual, pois desta forma, estimula-se o interesse por novas realidades e dinâmicas, importantes para a 
descoberta de novas competências, com impacto no saber estar e na auto-estima.  
 

 

 
 

 

5.1. Criar oportunidades de inserção em novas 

atividades 

 Nº de oficinas 

integradas em plano. 

Nº de participantes que se 

mantêm nas oficinas 

existentes. 

Questionários e escalas; 

Grelhas de observação; 

Registo das atividades; 

 

 

Monitores das oficinas 

5.2. Fomentar a relação em grupo  Nº de atividades 

desenvolvidas  

Nº de participantes nas 

atividades  

Grelhas de observação; 

Registo das atividades; 

Equipa técnica do Espaço Criança 

 

5.3. Desenvolver competências pessoais e sociais em 

contextos informais. 

Nº de atividades 

desenvolvidas 

Nº de participantes nas 

atividades 

Grelhas de observação; 

Registo das atividades; 

Equipa técnica do Espaço Criança 

Monitores das oficinas 
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