FICHA DE PROJETOS E AÇÕES

Titulo do projeto/ação
Departamento/Divisão
Palavras-chave
(as três principais)

Projeto Aldeia – Pedagogia e Prevenção
Divisão de Promoção de Saúde
Promoção do sucesso escolar | Educação para a Saúde |
Prevenção

Descrição/caracterização

Trata-se de um projeto de Promoção e Educação para a
Saúde concebido para a Prevenção em Meio Escolar.
Baseia-se numa Metodologia ativa, através da
materialização das situações vividas pelos participantes,
quer no sentido da construção maquetizada e progressiva
de um ambiente físico de uma comunidade (Aldeia), quer
nas vivências de dinâmica de grupo propostas para
trabalhar temas curriculares.
• Fomentar e facilitar a aprendizagem gratificante,
transformando-a
num
processo
criativo
e
participativo,
• Contribuir para promoção do sucesso escolar;
• Desenvolver competências individuais e sociais,
• Promover a assertividade;
• Desenvolver sentimentos de cidadania.

Objetivos

Articulação com as Linhas
de Orientação Estratégica
Critérios de sustentabilidade

Destinatários

Entidade promotora
Entidades parceiras
Horizonte da execução
Situação atual
Entidade financiadora
Programa de financiamento
Orçamento global

Despesas elegíveis globais

Projeto inserido no Plano Estratégico Concelhio de
Prevenção das Toxicodependências; Interesse e
disponibilidade das escolas em continuar a participar
Crianças das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do
Concelho de Odivelas em especial para os 3º e 4º anos de
escolaridade, professores e pais.
Câmara Municipal de Odivelas, através da DPS
Arisco – Instituição para a Promoção Social e da Saúde
Data de início: ano letivo 2006/07 (1º ano do projeto)
Data de início: ano letivo 2007/08 (2º ano do projeto)
Concluído

€ 12.480,00 - Custo referente à implementação deste
projeto (verba afeta ao Plano e Orçamento da DPS)
€ 6.000,00 - Festa de encerramento (valor suportado
pelas instituições patrocinadoras)

Financiamento global
Resultados esperados
Inconvenientes da não
realização
Nível de prioridade de
execução de acordo com
objetivos para a área
Contacto do responsável
E-mail
Website

Baixa

Média

Alta

x

Chefe de DPS | Dra. Paula Ganchinho | 219 320 970
paula.ganchinho@cm-odivelas.pt
www.cm-odivelas.pt

