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ESTADO DA ATIVIDADE

Apoio Colaboração

EM CURSO

DATA DE INÍCIO 08 DE OUTUBRO, 2021
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ConVida

ATIVIDADES PREVISTAS

Seleção e limpeza do espaço natureza da comunidade - envolve várias sessões de identificação

das necessidades, planeamento e ações de limpeza. Conta ainda com o planeamento, criação e

colocação de contentores de reciclagem, de lixo comum, e um compostor, assim como de placas

informativas e de sensibilização da população para a promoção de hábitos de separação de

resíduos e assim melhorar a limpeza urbana.

SELEÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO NATUREZA1.

Destinatários preferenciais: Toda a comunidade

OBJETIVOS ENQUADRADOS

Objetivo 1: Potenciar o desenvolvimento da saúde e do bem-estar, bem como da promoção de estilos de
vida saudáveis e da coesão social, através de ações pedagógicas, de iniciativas desportivas, de lazer e de
cidadania no espaço natureza, planeado e requalificado pelos elementos da comunidade, em articulação
com a escola.

Objetivo 3: Promover a consciência e a responsabilidade ambiental, bem como a educação para a
sustentabilidade junto da comunidade, por meio de ações de planeamento, intervenção e fruição do espaço
público natureza comunitário. 
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ATIVIDADES PREVISTAS

Fruição e utilização do espaço natureza enquanto local de desenvolvimento de aprendizagens

académicas, do desenvolvimento pessoal e social e da prática de atividade física e, portanto, de

combate ao abandono e insucesso escolar. Desenvolve-se de forma transversal com as restantes

ações, tem prevista a articulação com a escola, com sessões em período letivo, de frequência

semanal. Envolve ainda sessões em período de férias letivas, em colaboração com o Centro de

Apoio à Família, com vista à manutenção do espaço natureza e da rotina da frequência do

espaço natureza pelas crianças/jovens.

A ESCOLA NA NATUREZA

A) Visita a espaços similares na

Dinamarca

5.

AÇÕES REALIZADAS TIPOLOGIA

Identificação de
necessidades e
oportunidades

ENQUADRAMENTO

Ação não prevista e não
financiada

Destinatários preferenciais: Crianças, Jovens, Adultos (população em idade ativa)

OBJETIVOS ENQUADRADOS

Objetivo 1: Potenciar o desenvolvimento da saúde e do bem-estar, bem como da promoção de estilos de
vida saudáveis e da coesão social, através de ações pedagógicas, de iniciativas desportivas, de lazer e de
cidadania no espaço natureza, planeado e requalificado pelos elementos da comunidade, em articulação
com a escola.

Objetivo 3: Promover a consciência e a responsabilidade ambiental, bem como a educação para a
sustentabilidade junto da comunidade, por meio de ações de planeamento, intervenção e fruição do espaço
público natureza comunitário. 

B) Criação e divulgação da imagem

corporativa
Comunicação

Ação de enquadramento
geral

C) Alinhamento de estratégias de

intervenção

Seleção de público-alvo
e preparação das

atividades com parceiros
e apoios

Atividades 1 e 5

D) Análise e seleção de espaço de

intervenção
Seleção do espaço de

intervenção
Atividade 1

E) Estabelecimento de novos

contactos de apoios
Envolvimento da

comunidade
Atividade  1 e 5

https://candidaturas.bairrossaudaveis.gov.pt/relatorios/relatorios-de-projeto/000933/index.htm?qq=140;rr=1;pp=3;ida=1935;cfece1739750f6cd5448bc22590fbcc43d705271f6fa80879ea982046a490e273a75167808eca607fa959013f9d30ad3
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Visita vários parques similares ao que se pretende ver desenvolvido no Bairros ConVIda em

Esbjerg e Ribe, na Dinamarca. Foi feita recolha de estratégia utilizadas por moradores e de

explos de estruturas e materiais utilizados nas mesmas. As evidências recolhidas estiveram na

base de trabalho de preparação das atividades com as entidades parceiras e de apoio:

Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, Associação Juvenil CodigAtómiko e União de

Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades.

A) VISITA A ESPAÇOS SIMILARES NA DINAMARCA

SUMÁRIO

EVIDÊNCIAS

Figura 1: Parque construído por associação de moradores em bairro residencial não urbano.

Figura 2: Parque construído pelo município entre um bairro social e uma universidade
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Figura 3: Parque em área urbana, em bairro social

Figura 4: Área de ATL na natureza na periferia da cidade
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Esta visita e respetivo material fotográfico recolhido permitiu dar a conhecer aos participantes

do Bairros ConVida a tipologia de materiais a utilizar na construção das estruturas que farão

parte das diferentes áreas a implementar na zona de intervenção. Foi fundamental,

nomeadamente, para o estabelecimento de novos apoios com Agrupamento de Escuteiros,

assim como para o envolvimento e motivação dos jovens participantes da Associação Juvenil.

BALANÇO DA AÇÃO
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Foi criada a imagem corporativa do projeto, o que envolveu a criação de logótipos, escolha de

códigos de cores e fontes.

Esta ação envolveu ainda a criação e divulgação de vídeo promocional do Projeto, assim como a

preparação de estratégia de divulgação deste projeto nas redes sociais e site. Como resultado,

este projeto está presente nos seguintes locais:

B) CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA IMAGEM CORPORATIVA

SUMÁRIO

EVIDÊNCIAS

Figura 5: Logótipo
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1. Site do CASPAE (entidade promotora), com página própria com ligação em:

https://caspae.pt/PT/bairros-convida/

2. Página Facebook do CASPAE (entidade promotora), com ligação em:

https://www.facebook.com/CASPAEIPSS

4. Grupo público do Projeto Bairros ConVida, associado à página Facebook do CASPAE

(entidade promotora), com ligação em:

https://www.facebook.com/groups/401433308445834

Bairros
ConVida

3. Mail marketing (mailchimp), Youtube, Instagram e LinkedIn do CASPAE (entidade

promotora), com publicações regulares de acordo com a pertinência do conteúdo, em

associação com o plano estratégico da Instituição para cada canal de divulgação.
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Figura 6: Vídeo promocional de lançamento

Figura 7: Vista parcial da página do Projeto Bairros ConVida no site do CASPAE
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Disponível em: https://youtu.be/2vK0_sSJIVM
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Figura 8: Grupo público no Facebook
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Os produtos de divulgação realizados até 31 de dezembro, em virtude da impossibilidade de

realização de ações de implementação do Projeto no terreno com participantes, ficou aquém

do inicialmente previsto. Importa na próxima fase, tal como previsto, envolver órgãos de

comunicação social na divulgação da execução do Projeto.

BALANÇO DA AÇÃO

Figura 8: Exemplo de mail markting divulgado
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Foram realizadas várias reuniões e contactos com parceiros e organizações de apoio:

C) ALINHAMENTO DE ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO
D) ANÁLISE E SELEÇÃO DE ESPAÇO DE INTERVENÇÃO
E) ESTABELECIMENTO DE NOVOS CONTACTOS DE APOIOS

SUMÁRIO
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1. Agrupamento de Escola Rainha Santa Isabel (parceiro)

Planeamento da participação dos alunos da escola Escola Básica (EB) do 1.º Ciclo do
Ensino Básico (CEB) do Ingote (localizada na área de intervenção deste projeto). Depois
de vários contactos e negociações, ficou ainda delineada a marcação pelo parceiro de
uma reunião com encarregados de educação de uma turma do 3.º Ciclo do Ensino
Básico do parceiro, com vista à articulação da participação dos alunos nas atividades
do projeto.

1.1. EB1 Ingote

Reunião de articulação com coordenador de escola e posterior reunião de
enquadramento e articulação com técnicos de Atividades de Enriquecimento
Curricular (AEC). 
Identificação de áreas de intervenção com potencialidade e interesse.
Foi desenhado o calendário de atividades regulares enquadradas em articulação
desenvolvimento das AEC e decidido o posterior planeamento de participação, em
sessões com menor regularidade, em articulação com a componente curricular.

3. União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades

2. Famílias da comunidade

Apresentação do Projeto e comunicação aos encarregados de educação de alunos da
EB1 do Ingote das condições de participação, com convite/sensibilização para o seu
envolvimento ativo na execução deste projeto.

Apresentação das intenções e de áreas verdes com interesse para a implementação do
projeto. Análise das possibilidades para obtenção de autorização de utilização de
espaço. Decisão pela escolha do terreno, que, por ser camarário é de mais fácil
obtenção de autorização.
Debate sobre a possibilidade de inclusão da participação de Agrupamentos de
Escuteiros no projeto e início de contactos para articulação de participação.
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EVIDÊNCIAS

Figura 10: 23 de novembro
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Divulgação disponível, nomeadamente, em: 
https://www.facebook.com/CASPAEIPSS/photos/
a.10150164994024490/10159768348614490/

Figura 13: 21 dezembro

Divulgação disponível, nomeadamente, em: 
https://www.facebook.com/CASPAEIPSS/photos/
a.10150164994024490/10159830828509490/

Figura 12: 05 dezembro

Divulgação disponível, nomeadamente, em: 
https://www.facebook.com/CASPAEIPSS/photos/a.
10150164994024490/10159790092619490/

Figura 9: 12 de novembro

Divulgação disponível, nomeadamente, em: 
https://www.facebook.com/CASPAEIPSS/photos/
a.10150164994024490/10159746417669490/

Figura 11: 25 de novembro

Devido à pandemia e à demora na

oficialização da utilização do espaço natureza

selecionado, não foi possível iniciar a

intervenção direta com a comunidade. Por

esse motivo, as atividades práticas não se

desenvolveram. Iniciaram-se com a

reabertura das escolas, em janeiro.

BALANÇO DAS AÇÕES



ENTIDADE PROMOTORA

ENTIDADE PARCEIRA

FINANCIADO POR

Apoio Colaboração


