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5ª GERAÇÃO 
 



O  Programa Escolhas visa promover a inclusão social de crianças e 
jovens provenientes de contextos socioeconómicos mais 
vulneráveis, tendo em vista a igualdade de oportunidades e o 
reforço da coesão social. 





I Inclusão escolar e educação não-formal 

 Reintegração escolar 

 Implementação de respostas educativas; 

 Actividades de prevenção do abandono escolar; 

 Desenvolvimento de competências pessoais, sociais e cognitivas; 

 Mobilização dos familiares. 



II Formação profissional e empregabilidade 

 Encaminhamento para emprego e formação; 

 Implementação de respostas de qualificação; 

 Mobilização de estágios; 

 Apoio ao empreendedorismo económico dos jovens. 



III Dinamização comunitária e cidadania 

 Actividades ludico-pedagógicas; 

 Actividades desportivas, artísticas e culturais; 

 Visitas a organizações da comunidade; 

 Actividades de informação e descoberta do país. 



IV Inclusão Digital 

 Actividades ocupacionais e de desenvolvimento de competências; 

 Cursos de iniciação às TIC; 

 Formação certificada em TIC; 

 Apoio ao sucesso escolar e à empregabilidade. 



V Empreendedorismo e Capacitação 

 Autonomização das iniciativas dos jovens; 
 Apoio a 50% dos seus próprios projectos; 
 Associativismo juvenil e empreendedorismo social; 
 Visitas e intercâmbios 
 Serviço à comunidade 
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o Formação contínua de todos os agentes 
(14.801 horas em 2011) 

o Avaliação externa, interna e auto-
avaliação; 

o Método, apoio e recursos adicionais; 

o Apoio à distância através da AGIL; 

o Apoio financeiro através da AFINA; 

o Auditorias e cliente-mistério; 

o Visitas regulares ao terreno (535 em 
2011); 

o Relatórios regulares (1421 em 2011); 

o Renovação anual baseada em resultados 
SMART e na avaliação global. 



o Centro de recursos tecnológico – Microsoft, 
CISCO, Porto Editora, Fundação PT, etc; 

o Centro de recursos pedagógico – Contas à Vida, 
ABACO, Manual “Uma Escolha de Futuro”; 

oCaptação de talentos: DRPP, Castings GLAM, 
Arbitragem, A Nossa Voz, etc;  

o Oportunidades de participação social – Sporting, 
Benfica, Pavilhão do Futuro, Kidzania, etc; 

o Benchmarking e prototipagem - 33 recursos 
Escolhas E4G; 

o Iniciativas globais – Comboio Escolhas, Navio 
Escolhas, Aldeia Escolhas; 

o Premiar o mérito – Gala Anual; 

o Redes de investigação – ação. 



Impactos Globais E4G (jan 2010 – 31 dez 2012): 
1 - 89.232 participantes  diretos 

2 - 759.819 sessões de trabalho 

3 - 9.776 reintegrações de jovens “NEET“ 

4 - 86,7% de sucesso escolar global 

5 - 13.949 certificações TIC 

6 – 29,7% 14-18 anos; 27,3% familiares 

7 - 87% do financiamento dirigido aos projetos 

8 - Custo per capita diário de 0,42€ 

9 - 24.500.000€ de recursos adicionais mobilizados localmente 

10 - Reconhecimento pela COM como BP no combate ao abandono escolar  (2012) 



Manual que inclui ferramentas 
e sugestões para trabalhar a 

educação para a interculturalidade no 
1º ciclo do Ensino Básico em escolas 
onde existam crianças ciganas e não 

ciganas. 

Recursos para inspirar a ação 



Trata-se de um guião de apoio à 
construção de itinerários culturais e 

históricos, geradores de receitas para a 
própria comunidade. 



Este manual tem como objetivos 
aumentar as capacidades técnicas e 

recursos das instituições, para o apoio 
à construção de projetos de vida de 

populações jovens. 



O “Jogo X” visa desenvolver cinco 
áreas centrais do ajustamento psicossocial 

das crianças, designadamente: 
comunicação, cooperação, resolução 

de problemas/gestão de conflitos, 
imagem corporal/identidade de 

género e afetos/auto estima. 



É um recurso que pretende promover 
junto das crianças e jovens um 

aumento das suas competências de 
cidadania e de participação. 



Este é um recurso que 
procura constituir- 

se numa metodologia de 
apoio à cidadania, 

estabelecendo um processo 
de investigação-ação junto da 

freguesia local. 



O recurso tem como 
objetivos principais: 

Envolver as crianças e jovens 
num exercício participado de 

participação cívica. 



O jovem é ajudado a compreender 
a importância dos conhecimentos 
adquiridos em contexto de sala de 

aula, valorizando o ensino/aprendizagem 
da escola para a sua vida, através 

do recurso à educação aeroespacial. 



Tem como objetivo reduzir a 
incidência 

De conflitos inter-bairros 
através do teatro e da dança. 



A ideia deste recurso é responder ao 
problema da violência em contexto 

escolar.  
São objetivos, diminuir a violência 

em contexto de recreio escolar; 
desenvolver e potenciar a criatividade 
das crianças e jovens para a criação e 
execução das próprias brincadeiras. 



Esta ferramenta surgiu como necessidade 
de envolver alunos reconhecidos 
pelos seus pares na organização 

ordeira de eventos e na prevenção e 
resolução de situações problemáticas 

ligadas à inatividade dos alunos durante 
o tempo livre. 



O recurso desenvolvido pelo 
projeto 

CLP Manteigadas, visa promover 
a reabilitação de espaços 

devolutos nos bairros, criando 
hortas comunitárias, com 

excedentes comercializados 
numa Loja Social. 



Para informação detalhada sobre todos os Recursos 
Escolhas aceda ao sítio do Programa Escolhas: 
 

http://www.programaescolhas.pt/recursosescolhas  
 



 
 
www.programaescolhas.pt 
pedroc@programaescolhas.pt  

 
Obrigado pela vossa atenção! 

http://www.programaescolhas.pt/
mailto:pedroc@programaescolhas.pt

