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Grupo Aprender em Festa - Percursos
O GAF tem por objetivos promover o apoio às crianças e jovens, a saúde e bem-estar das
famílias, a educação dos/as cidadãos/ãs e o desenvolvimento comunitário, sem finalidade
lucrativa. Este relatório de atividades pretende reunir informação sobre as ações/iniciativas
desenvolvidas pelo GAF durante o ano de 2016, de forma a que seja possível refletir sobre o
trabalho desenvolvido e se possa melhorar continuamente.

educação

Princípios
Orientadores da
Atuação do GAF
desenvolvimento

cultura

cidadania

democracia

15 março | Participação no Seminário Final do Programa Cidadania Ativa com o Projeto “Uma
Aventura no Mundo da Cidadania”, na Fundação Calouste Gulbenkian com a Animar e
associados.

17 março | Disseminação das práticas desenvolvidas
com os grupos de crianças no projeto de “Uma
Aventura no Mundo da Cidadania”, Colóquio Crianças,
Cidade e Cidadania, em Guimarães
Silva, I., & Silvestre, S. (2016). A participação das crianças na
construção da cidadania no concelho de Gouveia: percursos e
aprendizagens. Conferência Internacional “Crianças, Cidade e
Cidadania”, Guimarães, Portugal.
http://www.adcl.org.pt/ccij/noticias/livro_atas.pdf
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28 março – 2 abril | Formação na Fábrica da Mudança, Oslo Noruega

29-30 abril | Participação no Encontro Educação Permanente, em Lisboa

15 de julho | Disseminação das práticas do GAF, e do projeto “Uma Aventura no Mundo da
Cidadania”, no Seminário Luso – Brasileiro Educação de Infância, em Braga.
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29-31 julho | Participação na GO Romaria Cultural

16 setembro | Visita de Estudo Casa Seis, Mira Sintra ao GAF – capacitação das instituições

23-24 setembro | Disseminação de práticas do projeto do GAF e do projeto “Uma Aventura no
Mundo na Cidadania”, no Congresso Intervenção e Inovação Social, em Coimbra.
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30 setembro | 1º Edição do Dia Aberto à comunidade

Jogo Educativo “Uma Aventura em Gouveia” – versão online
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Eixo 2 – Intervenção Familiar e Parental, Preventiva da Pobreza Infantil
Grupo Aprender em Festa
O Grupo Aprender em Festa responsável pela execução do Eixo 2 – Intervenção Familiar e
Parental, Preventiva da Pobreza Infantil tem subjacente a implementação e desenvolvimento
das seguintes atividades:
Atividade nº 8 [FAMÍLIAS +] (Total em candidatura para os 3 anos: 24 participantes; Objetivo
para 2016: 10 participantes | Total de participantes1 novos abrangidos em 2016: 36)

•

2

acompanhamentos individualizados: suporte emocional e psicológico, tendo um

dos casos sido enquadrado simultaneamente no grupo de educação social;
•

1 situação de intervenção em crise (mediação na obtenção de apoio social);

•

29 casos referenciados no grupo da Família Base;

•

4 participantes abrangidos na Educação Social:

sessões realizadas em parceria

com a equipa do RSI, iniciaram a 21 de junho até 3 de agosto, contabilizando 6 sessões
(módulos temáticos: comunicação, higiene e segurança, alimentação e economato,
igualdade de género, etc).
Atividade nº 9 [(ENTRE)FAMÍLIAS] (Total em candidatura para os 3 anos: 36 participantes |
Objetivo para 2016: 10 participantes | Total de participantes novos abrangidos em 2016: 17)

•

2 participantes novos abrangidos: Fim do 1º grupo de mães e pais (Anos Incríveis - AI)
de Paços da Serra (8 de abril); realização da ação “Vamos limpar a ribeira de Paços da
Serra e o Fórum Aberto sobre a valorização das ribeiras (3 de junho) dando
continuidade ao fortalecimento de práticas de parentalidade positiva e mobilização
para uma cultura de cidadania;

1

Nota: participantes - dados pessoais completos recolhidos com a Ficha do/a Participante; destinatários
- aqueles em que não foi possível fazer essa recolha.
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•

15

participantes abrangidos na Sessão sobre os Desafios da Adolescência (20 de

abril), com o grupo de mães e pais da APEE de VNT. Prevê-se a continuidade do grupo
com outras temáticas mediante os interesses e solicitações do grupo.
Atividade nº 10 [POSITIVA_MENTE] (Total em candidatura para os 3 anos: 150 participantes |
Objetivo para 2016: 80 participantes | Total de participantes novos abrangidos em 2016: 214)
•

21

alunos/as participantes da EB1 de Paços da Serra, em 16 sessões, onde se

trabalhou o projeto da Aldeia Amiga das Crianças, incluindo as questões da
participação infantil e cultura de cidadania, tendo decorrido a iniciativa do Correio da
Cidadania, campanha de sensibilização pela freguesia para a preservação da ribeira de
Paços da Serra e do Parque Infantil da Junta; intercâmbio com o grupo de encontro de
seniores de Paços. A iniciativa da “Vamos limpar a ribeira de Paços da Serra” e o
Fórum Aberto sobre a valorização das ribeiras (3 de junho); promoção da Literacia
com as “Histórias de Mão em Mão”, entre outras;
•

13

crianças participantes do ATL do CACR de Paços da Serra, onde se trabalhou o

projeto Aldeia Amiga das Crianças, em que as crianças atuam como investigadoras do
seu território, promovendo-se o direito da participação infantil. No período de férias
letivas as crianças/jovens estiveram envolvidas no Festival da Água que decorreu nas
Aldeias com a apresentação de uma peça de teatro “Aventura da Gota de Água”. No
total realizaram-se 23 sessões;
•

15 jovens participantes abrangidos na sessão temática sobre o Bullying (2 maio);

•

22 destinatários abrangidos, no dia 24 de maio, sessão com alunos/as do secundário
do AEG em colaboração com as alunas da ESEC de Coimbra sobre “Cidadania
Participativa”, respondendo a objetivos previstos na ação do eixo 2 como a promoção
para a educação de uma cidadania plena;

•

41 participantes da EB1 de VNT abrangidos na peça de teatro sobre as questões de
Igualdade de Género (8 de junho);

•

29

participantes (83 destinatários) abrangidos no Dia da Criança (1 de junho) em

Melo, com atividades lúdico-pedagógicas;
•

11 participantes abrangidos na realização do “Campo de Férias- Vive Gouveia 2016”
no período de 18 a 22 de julho, que visou promover estilos de vida saudáveis e de
integração social, nomeadamente ao nível da promoção da saúde, desporto, cultura e
educação para a cidadania.
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•

3 participantes abrangidos no grupo de crianças filhos/as das participantes do grupo
de Educação Social, com atividades lúdico-pedagógicas (6 sessões).

•

3

destinatários envolvidos no Festival da Água (24 a 30 de julho) da freguesia de

Aldeias, que participaram voluntariamente nas atividades e realizaram trabalhos de
sensibilização para a preservação deste elemento natural;
•

1 situação de observação individual de uma criança de 4 anos a pedido da CPCJ de
Gouveia.

• 13 jovens do IG-Escola Profissional participantes na ação de rua “Uma Comunidade
ativa contra a violência;
•

51 crianças participantes na iniciativa “Histórias de Mão em Mão”, em parceria com
a Biblioteca Escolar.

•

4

crianças destinatárias, abrangidas através da colaboração com a Equipa

Interdisciplinar para os Problemas da Criança no Centro de Saúde, nomeadamente,
nos processos de avaliação psicopedagógica.

Atividade nº 11 [FORMAR+] (Total em candidatura para os 3 anos: abranger 25
participantes) | Objetivo para 2016: 20 participantes | Total de participantes novos
abrangidos em 2016: 16)
•

16 participantes novos: implementação do Programa Anos Incríveis para Educadores
de Infância e Professores do 1º ciclo, com início no mês de outubro até março de
2017;

•

16 destinatários na ação “Gouveia a Oslo” de disseminação de aprendizagens sobre a
participação das crianças e jovens nos processos de decisão local e nacional, que
decorreu no dia 27 de abril, dirigida a autarcas, educadores e profissionais da área
social, jovens e comunidade em geral.

•

15

empréstimos no Centro de Recursos - livros/publicações quando decorrem os

grupos de famílias (promovendo a literacia familiar; sensibilizando para temas dos
direitos das crianças, tolerância e respeito pelos outros, entre vários títulos), no grupo
da Universidade Sénior, entre outros.

Atividade nº 12 [VIDA ATIVA] (Total em candidatura para os 3 anos: 40 participantes |
Objetivo para 2016: 30 participantes | Total de participantes novos abrangidos em 2016: 38)
•

1

participante novo no Grupo das Mulheres da Manta GAF, tendo-se realizado 32

sessões. Foram abrangidos temas sobre a igualdade, as memórias dos lanifícios,
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promovendo atividades de expressão plástica, entre outras que promovam o
envelhecimento ativo. Destaca-se ainda a participação do grupo na GO Romaria
Cultural, Festa Sr. Calvário 2016, no intercâmbio com o grupo da Cáritas e no Festival
da Água com os séniores da Liga Humanitária, na aula aberta da UBI.
•

12

participantes no grupo da Universidade Sénior, tendo sido dinamizadas 23

sessões com módulos de diversas temáticas associadas à saúde, ciências e cidadania.
•

25

participantes abrangidos no grupo de seniores da Liga Humanitária de Aldeias

com atividades relacionadas com o tema da Água, que resultou do conhecimento e
saberes dos séniores. Decorreram várias sessões que culminaram com a organização
e realização do Festival da Água de 24 a 30 de julho.

Atividade nº 13 [MAIORES NO CENTRO] (Total em candidatura para os 3 anos: 40
participantes| Objetivo para 2016: 20 participantes | Total de participantes novos abrangidos
em 2016: 14)
•

14 participantes no grupo de Maiores de Paços da Serra, cujos os temas abordaram a
construção de instrumentos musicais e a recuperação de cantigas tradicionais.

•

19 destinatários abrangidos na dinamização de uma sessão com o grupo Chá das 5h
da Cáritas, no dia 2 de junho, com a colaboração do grupo de mulheres da Manta.

Atividade nº 14 [ENTRE GERAÇÕES] (Total em candidatura para os 3 anos: 30 participantes
| Objetivo para 2016: 10 participantes | Total de participantes novos abrangidos em 2016:
16)
•

16 participantes voluntários/as registados na Bolsa de Voluntários.

•

23 destinatários abrangidos na ação do “Banco de Tempo”, no dia 12 de maio, com a
presença de Eliana Madeira (coordenadora nacional do Banco de Tempo).
Tabela Resumo

Metas atingir (2015-2018 | 345 participantes)

2015 (out, nov, dez)

2016

Ativ. 8 (Famílias+)------------------ 24

2

36

Ativ. 9 (Entre Famílias)-------------36

12

17

Ativ. 10 (Positivamente) ---------- 150

15

214

Ativ. 11 (Formar +) ------------------25

reuniões

16

Ativ. 12 (Vida Ativa) -----------------40

14

38

Ativ 13 (Maiores ao Centro)-------40

6

14

Ativ 14 (EntreGerações)-----------30

reuniões

16
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Balanço das Atividades: As atividades encontram-se a decorrer dentro do previsto, tendo-se já
ultrapassado nalgumas das atividades as metas estabelecidas para os 3 anos de projeto. Como
consideramos que o projeto não se deve basear apenas em metas, números e taxas de
execução, destacamos o trabalho desenvolvido de forma contínua, em que os grupos de
encontro se reúnem semanal ou quinzenalmente. Nestas sessões são utilizadas metodologias
participativas para que possam emergir temas que estruturem a identidade do grupo e
definam o seu plano de ação. Consideramos importante continuar a reforçar as parcerias
existentes, e promover o estabelecimento de novas, de forma a enriquecer e a facilitar o
trabalho desenvolvido com os grupos de encontro.
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