
Sementes - Intervenção junto de crianças e jovens 

 

Duração  Janeiro de 2010 a Dezembro 2012 

País  Portugal. 

Localização  Cidade de Lisboa, Picheleira. 

Área de Intervenção  Intervenção junto de crianças e jovens. 

 
 
Contexto 

 

O projecto 'Sementes' foi criado para dar resposta a duas questões centrais: combater a 

exclusão e promover o empowerment. Para combater a exclusão da população local, o 

projecto promove as competências sociais e a cidadania das populações e, para que os jovens 

de hoje em dia possam ser uma geração responsabilizada pelos actos no futuro, combate o 

absentismo e aumenta empowerment. Com estas acções esperamos ver crescer e florir as 

sementes que  “plantamos” todos os dias. 

  

Objectivo Geral 
 

- Desenvolver acções que apoiem os destinatários até aos 18 anos, de modo a promover o 

sucesso escolar, e diminuir o absentismo e o abandono escolar. 

- Desenvolver acções educativas (formais e informais) que envolvam os jovens na procura 

activa de formação profissional, situações laborais, empreendedorismo e auto-emprego.  

- Promover nas crianças e jovens uma consciência critica, os conceito de cidadania e 

diversidade. 

 

Objectivos Específicos 
 
- Aumentar o conhecimento dos indivíduos sobre o seu estado de saúde (ou doença). 

- Aumentar o controlo da doença aos indivíduos diagnosticados. 

- Criação de actividades empreendedoras que motivem a criação de auto-emprego para 11 

destinatários. 

- Criar projectos de vida que encaminhem 75% dos jovens em abandono escolar ou 

desocupado,  com mais de 15 anos, para instituições de formação, re-ingresso escolar e 

mercado de trabalho. 

 

- Envolver os destinatários permanentemente em acções de entreajuda entre pares e de apoio 

à comunidade territorial envolvente. 

- Envolver os destinatários em dinâmicas que promovam o desenvolvimento de competências 

psicossociais e comportamentais. 

 

- Monitorizar o absentismo escolar e implementar medidas de combate ao abandono escolar, 

eliminando-o no 1º ciclo básico. 

- Promover o sucesso escolar de 95%  de todos os destinatários acompanhados. 

 

-Promover a utilização das tecnologias de informação como factor de aprendizagem e 

mobilizador para o sucesso escolar a cerca de 60% dos destinatários. 

- Reduzir os comportamentos de risco na população. 

 



População Alvo 
 

- Crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 24 anos e suas famílias. 

  

Recursos Humanos 
 

- Coordenadora/psicóloga. 

- Dinamizador Comunitário.   

- Monitores:  1 Monitor CIDnet (Monitor do Centro de Inclusão digital/net 
 
Financiadores 
 
- Programa Escolhas. 

- Médicos do Mundo (Fundos Próprios). 

  
Parceiros 
 
- Agrupamento Vertical de Escolas das Olaias.  

- Associação Geração com Futuro.  

- CID (Centro de Inclusão Digital). 

- DGRS (Direcção Geral de Reinserção Social).  

- Fundação Agah Khan.   

- Gebalis.  

- Junta de Freguesia do Beato. 

- Mediar. 

- Médicos do Mundo.   

- PIEC (Programa para a Inclusão,Educação e Cidadania). 

- Santa Casa da Mesicórdia de Lisboa. 

 
Actividades 
 
- Eliminar o insucesso escolar no 1º ciclo e garantir o sucesso escolar para 95% dos jovens que 

frequentam a escola a partir do 2ºciclo. 

- Eliminar o abandono escolar, totalmente, no 1º ciclo e garantir 95% de não abandono nos 

destinatários que frequentam o 2º e 3º ciclo. 

- Envolver os destinatários em acções formativas, educação informal e de orientação 

vocacional. 

 

- Envolvimento de 90% dos destinatários em actividades que melhorem as suas competências 

sociais, culturais e sociais. 

- 60% dos destinatários na escola com apoio escolar CID, 95% a partir do 2ºciclo.90% 

destinatários com frequência CIDnet, 25% certificados. 

-90%  dos destinatários com frequência CIDnete  25%  certificados. 


