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I. Título    
 
 

PONTE RO ANA 
 
 

                   

II. Resumo da proposta      

 

Criação de uma Cooperativa de Solidariedade Social - Ponte Romana- com sede 

em Vizela e de abrangência regional a nível concelhio.  

  Esta cooperativa sem fins lucrativos visa ampliar a ponte entre os pais e a escola 

criando um sistema de Complemento de Apoio à Família (CAF) para todos aqueles que 

necessitam que os seus filhos entrem na escola as 7:30 horas e/ou permaneçam até as 

19:30 horas. Isto significa que depois das Atividades Extra Curriculares (com termino ás 

15:30 horas), existirá em cada escola e jardim-de-infância um conjunto de pessoas 

habilitadas a fazer apoio ao estudo, assim como, proporcionar atividades especificas 

pedagogicamente direcionadas para todas as crianças. 

Em tempo de interrupções letivas o projeto cresce continuando a funcionar nas 

escolas a tempo inteiro das 7:30 ás 19:30. Neste período serão realizadas diversas 

atividades de cariz lúdico, cultural, expressivo e desportivo. O projeto será assegurado 

pelos funcionários habituais como também pelos professores que realizam as atividades 

no tempo da CAF e fazem apoio ao estudo 

Este projeto terá de ter uma grande comparticipação financeira da Câmara, 

contudo os pais, dependendo do seu escalão de IRS fazem um pagamento mensal. 
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Objetivos: 

 

O projeto socioeducativo  Ponte romana  pretende cumprir os 

seguintes desígnios: 

 Garantir um conjunto de atividades de enriquecimento curricular de forma gratuita para 

todas as crianças; 

 Garantir um conjunto de oferta sociais no domínio do apoio às famílias (CAF); 

 Oferecer às famílias, de forma subsidiada, um conjunto de atividades extracurriculares 

pedagogicamente orientadas para todas as crianças; 

 Garantir um modelo inclusivo, pela inclusão das crianças com necessidades especiais e 

pela ininterrupção das atividades ao longo do ano. 

 

III. Diagnóstico de necessidades e fatores de inovação 

social         

 

Assim como outras cidades Vizela concentra um grande aglomerado de população o 

que pressupõe a criação de condições de desenvolvimento que permitam um aumento 

da qualidade de vida para cada um e para todos. O investimento na educação tem-se 

tornado um dos maiores pilares que sustenta o desenvolvimento pessoal, social, 

económico e cultural das pessoas contribuindo assim para a melhoria das condições de 

vida.  

Doutro ponto de vista, assistimos a uma grande instabilidade ao nível da 

empregabilidade. Os horários são cada vez mais rotativas, as pessoas percorrem cada 

vez mais quilómetros em busca de trabalho e os filhos são alvo de muita preocupação. 

Por um lado nem sempre existem horários compatíveis de entrada e saída da escola/ 

jardim-de-infância entre pais e filhos, por outro lado onde ficam as crianças durante as 

interrupções letivas?! Nem sempre existe disponibilidade de familiares terceiros e os 

serviços de ocupação de tempos livres são muito dispendiosos financeiramente.  
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O projeto que aqui apresento pretende fazer face a estas necessidades sociais 

contribuindo para o desenvolvimento local, dinamizando iniciativas que visem a 

promoção da igualdade de oportunidades, a inclusão social e a solidariedade e 

promovendo a prestação de serviços de apoio e assistência a pessoas e grupos 

vulneráveis, nomeadamente a crianças e jovens.  

 

 

IV. Plano de atividades          

               

1ª Fase Levantamento das escolas onde poderíamos implementar o 

projeto; 

2ªFase Levantamento dos pais interessados neste serviço; 

3ª Fase Analisar os espaços (salas e pavilhões) onde poderiam decorrer 

as atividades; 

4ª Fase Criação de parcerias com entidades locais, juntas de freguesia 

e organismos sociais (por exemplo, segurança social e Centro 

de Emprego); 

5ª Fase Criação de uma estrutura física que funcionaria como sede para 

gestão administrativa: 

 

6ªFase Contratação de recursos humanos e aquisição de recursos 

materiais; 

7ª Fse Implementação do projeto 

8ª Fase Avaliação   

 

 

V. Visibilidade pública e impacto               

 

Se este projeto for bem concebido terá um grande impacto em Vizela, 

conseguindo uma melhor organização do sistema educativo, uma maior 

oferta de atividades extracurriculares e um maior desempenho dos alunos, 
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nomeadamente daqueles com mais vulnerabilidades intelectuais, sociais e/ 

ou financeiras.  

 

VI. Recursos necessários               

 

Recursos humanos:  

 Assistentes técnicos (área executiva): 

 Animadores socioculturais) 

 Assistentes operacionais: 

 Professores de diversas áreas: 

 Integração de desempregados através do programa CEI (Contrato 

Emprego Inserção). 

 

Recursos materiais 

 Sala, mesas e cadeiras. 

 Pavilhão: 

 Material escolar de desgaste: 

 Jogos lúdicos: 

 Material de desporto. 

 
             

VII. Orçamento                 
 

Será difícil fazer um orçamento real deste projeto no sentido em que  irá 

variar consoante o número de escolas onde vamos atuar. Esta decisão vai 

influenciar no número de recursos humanos e recursos materiais. 
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