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 O projeto Despert@rte de cariz comunitário, foca –se 
em duas comunidades ciganas rurais:

-Póvoa de S. Miguel - 35 famílias (69 adultos e 68 
crianças) 
15,4% da população total da Freguesia são indivíduos de 
Etnia Cigana. 

-Sobral da Adiça - 32 famílias (63 adultos e 56 crianças) 
11,7% da população total da Freguesia são indivíduos de 
Etnia Cigana. 



 Período de vigência: 01/03/2019 a 
31/12/2020

 A intervenção centra-se em crianças/jovens, 
procurando promover a sua autonomização 
nas várias esferas de vida. 

 Objetivo do Projeto: Capacitar as crianças e
jovens ciganos (as) para uma participação
ativa e construtiva nos seus percursos de vida.



Medidas do Projeto 

 I Educação, Formação e Qualificação;

 II Emprego e Empreendedorismo;

 III Dinamização comunitária, Participação e 
Cidadania



I Medida – Educação, Formação e 
Qualificação 

Dinamizar, junto de 130 participantes, atividades de 
educação não formal promotoras do sucesso escolar. 



Educação para a cidadania 

Implementação de atividades nas EB1 das freguesias,
promotoras de competências escolares e relacionais.

Esta atividade tem como objetivo promover o
enriquecimento pedagógico.







Biblioteca Ativa

 Atividade de desenvolvimento de competências 
promotoras de sucesso escolar, implementadas nas 
EB1 das freguesias. 

 A atividade visa alimentar a necessidade infantil de 
ouvir historias e estimular as crianças que ainda 
não sabem ler o desejo de dominar a leitura. 







Educação pelos pares

 Desenvolvimento de sessões relacionadas com os 
conteúdos escolares, que envolvem a pesquisa, 
organização da informação, e estratégias  de 
apresentação, em estreita colaboração com os 
jovens das turmas PIEF e respetiva equipa 
pedagógica. 





Ação de sensibilização “Prevenção 
dos maus tratos na Infância”

Em parceira com a CPCJ de Moura



Ação de sensibilização “A Prevenção dos maus tratos 
na Infância”



Ação de sensibilização “Prevenção dos maus 
tratos na Infância ”





Apoio ao estudo 

 Atividades de apoio direto dos trabalhos escolares,
estudo acompanhado e organização de
materias/rotinas, com recurso a diferentes
ferramentas de aprendizagem.







Pr@prender

 Atividades de promoção da literacia tecnológica
através do acesso às TIC, recorrendo a ferramentas
de caráter escolar, pedagógicas e lúdicas.


