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ConVida

ENQUADRAMENTO

O presente relatório visa apresentar os 

resultados da implementação do Projeto 

Bairros ConVida ,traduzidos nas sessões 

desenvolvidas de acordo com as atividades 

previstas e respetivos participantes, de 

janeiro a julho de 2022. 

Contrariamente ao previsto, trata-se, 

portanto, não de um relatório trimestral, 

mas antes de um balanço de mais de meio 

ano de projeto.

Ao longo do período aqui descrito, este 

projeto procurou criar redes de apoio, 

colaboração e parceria junto de 

organizações locais, com vista à garantia da 

continuidade da manutenção e dinamização 

do espaço em intervenção, que, doravante, 

se designa por Parque Bairros ConVida.

Para além das parcerias, apoios e 

colaborações estipuladas desde a 

implementação deste Projeto e cimentadas 

ao longo do seu desenvolvimento, o Bairros 

ConVida conta agora com a colaboração de 

projetos e organizações locais, de forma 

pontual e/ou regular, como o Projeto 

GerArte e Cáritas Diocesana de Coimbra.

Muito embora não protocolada, a relação de 

apoio da União da Freguesias de Eiras e São 

Paulo de Frades superou o previsto, 

considerando-se hoje um parceiro, com 

interesse numa futura candidatura ao 

Programa Bairros Saudáveis.
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Bairros ConVida visa promover o contacto 

regular das crianças, jovens e suas famílias 

com a natureza, envolvendo os 

intervenientes em ações de qualificação e 

fruição do espaço público comum, em 

específico, espaços natureza. Pretende-se, 

assim, recuperar o valor do espaço 

natureza Planalto do Ingote: desenhar e 

implementar alterações topológicas num 

espaço natureza da comunidade, criando 

áreas e momentos de lazer e educação, 

com horta e forno comunitários, área de 

piquenique, áreas de brincar/explorar e 

desportiva. Desde o seu desenho, conta 

com o envolvimento da comunidade, com 

a participação ativa de associações de 

jovens, de moradores, das crianças e da

escola e projetos de intervenção na 

comunidade. Estudos nacionais e 

internacionais (e.g. Figueiredo, 2014) 

comprovam os benefícios do contacto 

regular das crianças e jovens com a 

natureza, para a saúde e bem-estar 

(Bohling, Saarela & Miller, 2012; Ruebush, 

2009; Taylor, Kuo & Sullivan, 2001) e para 

a educação, nomeadamente a ambiental.

OBJETIVO GERAL 

Bairros
ConVida
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Promover o reforço das relações sociais e da inclusão social, de redes solidárias de vizinhança, 

bem como criar um sistema experimental de produção de alimentos biológicos. A criação de 

hortas comunitárias urbanas tem evidenciado impacto positivo para a inversão da tendência de 

aumento da degradação social/ambiental dos centros urbanos, assim como na economia 

familiar (e.g. Barata, Albuquerque & Simão, 2019). O impacto do envolvimento da comunidade 

na criação/manutenção desses espaços tem-se verificado positivo no reforço das relações 

sociais e da inclusão social, já que se têm evidenciado como oportunidades facilitadoras do 

estreitamento das relações de vizinhança e sentido de comunidade (Holland, 2004; Poulsen et 

al., 2014; Shan y Walter, 2015). Trata-se, portanto, também, de um processo de alavancagem de 

novas formas de cooperativismo e, simultaneamente, de promoção do acesso a bens 

alimentares essenciais, envolvendo ainda a colocação de um forno comunitário.
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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. Estudos referem que brincar na natureza é a melhor 

forma de ajudar as crianças a tornarem-se fisicamente ativas, promovendo a prática de 

atividade física regular, a aptidão motora, e, portanto, uma vida saudável (American Academy of 

Pediatrics, 2006). Estudos comprovam ainda que a atividade regular na natureza pode 

reduzir/superar os sintomas Perturbações de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) (Kuo & 

Taylor, 2004 citado por Godbay, 2009; Taylor, Kuo & Sullivan, 2001). Além disso, das crianças 

que realizam atividades ao ar livre, 78% são mais capazes de se concentrar e 75% tendem a ser 

mais criativas e mais capazes de resolver problemas (Webster, 2011).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
SAÚDE, SOCIEDADE, AMBIENTE & URBANISMO

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. A UNESCO (2008) apresenta a educação 

enquanto melhor fonte de esperança para a preservação ambiental, mediante o desenho e 

implementação de processos de educação para a sustentabilidade. A empatia pela natureza 

surge de um contacto regular das crianças com o mundo natural (White & Stoecklin, 2008). O 

contacto direto e regular com a natureza permite que as crianças tenham experiências 

positivas, que condicionam o seu comportamento perante a natureza. Estas experiências 

sensibilizam as crianças sobre os problemas ambientais, tornando-as indivíduos preocupados 

com o mundo natural ao longo da vida (Ewert, Place & Sibthorp, 2005). A influência das crianças 

na família pode ser um fator promotor de alteração de hábitos de forma alargada, instruindo 

sobre as questões ambientais.
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RESUMO
O Projeto Bairros ConVida iniciou a sua ação junto dos participantes, com sessões práticas, a 

partir de janeiro de 2022. 

FIGURA 1: DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE PARTICIPANTES POR TIPOLOGIA DE PARTICIPANTE

A1 - Seleção e limpeza do espaço

A2 - Planeamento e construção de zonas de 

lazer e desportiva, na área em intervenção 

A3 - Criação e manutenção de uma horta 

comunitária urbana 

A4 - Colocação de forno comunitário e oficinas 

para a sua utilização 

A5 - A escola na natureza 

A6 - Desporto ao ar livre 
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Conforme percetível na Figura 1, esse período de 

desenvolvimento do Projeto Bairros ConVida 

contou com a participação de 279 participantes 

neste Projeto - 147 crianças/jovens (dos quais, 

pelo menos, 25 jovens) e 132 adultos, de entre os 

quais profissionais de organizações que 

colaboraram com este projeto - , com várias 

participações, distribuídas nas sessões 

enquadradas nas Atividades:
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FIGURA 2: NÚMERO DE SESSÕES ENQUADRADAS NAS TIPOLOGIAS DE ATIVIDADES PREVISTAS
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Cada uma das atividades contou com várias 

participações de muitos dos participantes. Cada 

Atividade contou com um total de:
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Tendo em consideração a transversabilidade das Atividades (A), as sessões realizadas 

enquadravam, na maioria das vezes, mais do que uma atividade. No total, foram realizadas 199 

sessões. Enquadram-se na A1 22 sessões, na A2 72 sessões, na A3 38 sessões, na A4 5 sessões, 

na A5 143 sessões e na A6 108 sessões, conforme Figura 2. 

A1

A2

A3

A4

A5

A6

ParticipaçõesAtividade

Desporto ao ar livre 

Seleção e limpeza do espaço

Planeamento e construção de zonas de 
lazer e desportiva, na área em intervenção

Criação e manutenção de uma horta 
comunitária urbana 

Colocação de forno comunitário e 
oficinas para a sua utilização 

A escola na natureza 

311

1091

664

236

3134

1587
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FIGURA 3: DISTRIBUIÇÃO DE PARTICIPANTES POR ATIVIDADES
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O número médio de participantes por Atividade é de 184 participantes. Participaram em sessões 

enquadradas na A1 75 participantes, na A2 119 participantes, na A3 90 participantes, na A4 174 

participantes, na A5 196 participantes e na A6 164 participantes, distribuídos por tipologia 

conforme Figura 3.

Criança/Jovem
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ESTADO DA ATIVIDADE EM CURSO

DATA DE INÍCIO 08 DE OUTUBRO, 2021

Bairros
ConVida

ATIVIDADE 1

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 NATUREZA

Destinatários preferenciais: Toda a comunidade
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DATA DE CONCLUSÃO EM CURSO

LOCAL DE REALIZAÇÃO PLANALTO DO INGOTE, COIMBRA

PARCEIROS OU ENTIDADES ENVOLVIDAS NA PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Parceiro formal: Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, abrangido pelo Programa TEIP. 
Parceiro informal: Associação Juvenil CódigAtomiko. 
Contou ainda com o apoio da União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades e colaboração do 
Projeto Trampolim E8G, promovido pela Câmara Municipal de Coimbra e cofinanciado pelo Programa 
Escolhas. De forma faseada, ao longo do desenvolvimento da atividade, juntaram-se ainda, em 
colaboração, em sessões pontuais ou de forma organizada o Projeto GerArte e a Cáritas Diocesana 
de Coimbra.

TAREFAS ENVOLVIDAS NA PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE

O terreno em utilização, camarário, está a ser utilizado para a 
construção do Parque Bairros ConVida, no âmbito da relação 
entre a União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades e 
a Câmara Municipal de Coimbra, tendo a autorização sido 
obtida pela primeira organização para o CASPAE desenvolver 
Projeto Bairros ConVida.
Ao longo do período em análise foram realizadas compras de 
materiais e equipamentos essenciais à realização das sessões 
enquadradas na A1. O desbaste de vegetação rasteira, como 
silvas, foi realizada, em forma de apoio, pela União de 
Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades.
As 22 sessões realizadas na A1 envolveram, em muitos casos 
e de forma transversal, outras Atividades (2,3,4,5,6), numa 
perspetiva transdisciplinar das sessões.

FIGURA 5:SESSÃO DE 02/02/2022 

FIGURA 6:

SESSÃO DE 20/01/2022 
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De um total de 279 participantes neste Projeto (147 crianças/jovens - cerca de 25 jovens - e 

132 adultos), como evidente na Figura 4, participaram em sessões enquadradas na A1 um 

total de 75 participantes ( 49 crianças/jovens e 26 adultos, 14 da comunidade e 12 técnicos 

de entidades parceiras ou em colaboração), distribuídas por um total de 361 participações.

No âmbito da parceria entre o CASPAE e o Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, 

como previsto, os técnicos de Atividades de Enriquecimento Curricular foram convidados a 

participar com as suas turmas no Projeto Bairros ConVida. Além da participação de alguns 

desses técnicos, participaram também os professores titulares das 2 turmas de 1.º Ciclo de 

Ensino Básico e equipa não docente, em tempo letivo e noutras atividades organizadas pelo 

projeto, fora do âmbito da ação docente direta. O Jardim de Infância, de acordo com a 

Educadora, realizou algumas visitas pontuais ao espaço com as crianças, não existindo, no 

entanto, registos que o possam evidenciar.
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DESTINATÁRIOS

FIGURA 4: PARTICIPANTES NAS SESSÕES ENQUADRADAS NA ATIVIDADE 1
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FIGURA 7:

SESSÃO DE 07/04/2022 

FIGURA 8:SESSÃO DE 27/04/2022 

BALANÇO

Consideramos o balanço desta atividade 

muito positivo, já que trouxe impacto ao 

espaço, que se tem mantido limpo, 

mesmo durante a utilização autónoma da 

comunidade, assim como aos hábitos dos 

participantes na manutenção da limpeza 

desta área comum da comunidade – o 

Parque Bairros ConVida. O impacto 

aparenta ter sido direto nos participantes 

e indireto nos novos utilizadores da área 

em intervenção.
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Planeamento/construção de áreas de lazer: área de exploração da natureza, de piquenique e 

circuito desportivo. Envolve o planeamento, orçamentação, compra e construção de elementos, 

possui um caráter educativo articulado com os objetivos curriculares. Pretende-se desenvolver 

sessões, com a participação de crianças/jovens e comunidade, que articulem as aprendizagens 

curriculares, a educação ambiental, a prática de atividade física na natureza e a educação para a 

cidadania. Valoriza a aprendizagem pela prática e a abordagem significativa dos conteúdos, 

contribuindo o sucesso escolar.

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

ATIVIDADE 2
PLANEAMENTO E CONSTRUÇÃO DE ZONAS DE 
LAZER E DESPORTIVA, NA ÁREA EM INTERVENÇÃO 

ESTADO DA ATIVIDADE EM CURSO

DATA DE INÍCIO 08 DE OUTUBRO, 2021

DATA DE CONCLUSÃO EM CURSO

LOCAL DE REALIZAÇÃO PLANALTO DO INGOTE, COIMBRA

PARCEIROS OU ENTIDADES ENVOLVIDAS NA PREPARAÇÃO E 
REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Parceiro formal: Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, abrangido 
pelo Programa TEIP. Parceiro informal: Associação Juvenil CódigAtomiko. 
Contou ainda com o apoio da União das Freguesias de Eiras e São Paulo 
de Frades e colaboração do Projeto Trampolim E8G, promovido pela 
Câmara Municipal de Coimbra e cofinanciado pelo Programa Escolhas. 
De forma faseada, ao longo do desenvolvimento da atividade, juntaram- 
se ainda, em colaboração, em sessões pontuais ou de forma organizada 
o Projeto GerArte e a Cáritas Diocesana de Coimbra.

FIGURA 9:SESSÃO DE 18/01/2022 

TAREFAS ENVOLVIDAS NA PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE

Ao longo do período em análise foram realizadas compras de 
materiais e equipamentos essenciais à realização das sessões 
enquadradas na A2, tendo o Projeto contado com o apoio da União de 
Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades para a execução de algumas 
construções que requeriam de conhecimentos técnicos e 
ferramentas/transporte de grande porte específicos.
As 72 sessões realizadas na Atividade 2 envolveram, em muitos casos 
e de forma transversal, outras Atividades (1,3,4,5,6), numa perspetiva 
transdisciplinar das sessões.

FIGURA 10:

SESSÃO DE 05/03/2022 
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De um total de 279 participantes neste Projeto (147 crianças/jovens e 132 adultos), 

participaram em sessões enquadradas na A2 (Figura 11) um total de 119 participantes (73 

crianças/jovens, 13 técnicos de entidades parceiras ou em colaboração e 33 adultos da 

comunidade), distribuídas por um total de 1091 participações.

No âmbito da parceria entre o CASPAE e o Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, 

como previsto, os técnicos de Atividades de Enriquecimento Curricular participaram com as 

suas turmas no Projeto Bairros ConVida. Além da participação de alguns desses técnicos, 

participaram também os professores titulares das 2 turmas de 1.º Ciclo de Ensino Básico e 

equipa não docente, em tempo letivo e noutras atividades organizadas pelo projeto, fora do 

âmbito da ação docente direta. O Jardim de Infância, de acordo com a Educadora, realizou 

algumas visitas pontuais ao espaço com as crianças, não existindo, no entanto, registos 

desses momentos.

A casa na árvore foi construída por um elemento adulto da comunidade, aos domingos – o 

seu dia livre. Não existem registos em folha de presenças, havendo, no entanto, registo 

fotográfico da sua visita para articulação da obra já em execução. Esta visita foi divulgada no 

portfólio deste Projeto (Grupo Facebook público). 

DESTINATÁRIOS

FIGURA 11: PARTICIPANTES NAS SESSÕES ENQUADRADAS NA ATIVIDADE 2
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FIGURA 12:SESSÃO DE 29/04/2022 BALANÇO

O balanço da atividade foi muito positivo, já que foi planeado, construído e está em 

utilização um parque de lazer que tem tido um crescente número de utilizadores, não apenas do 

Planalto do Ingote, mas também de outros pontos da cidade de Coimbra. De acordo com 

testemunhos e algumas observações, mesmo em dias em que não existem atividades organizadas 

pelo Projeto e/ou parceiros/entidades que com ele colaboram, o espaço está a ser utilizado por 

famílias, em especial em finais de dias e fins-de-semana. Há relatos de piqueniques em grandes 

grupos e de muitas crianças que ali são levadas para brincar. Pode, assim, concluir-se que, 

aparentemente, estamos, não apenas a contribuir para os objetivos traçados inicialmente, como e 

ainda, para o combate ao estigma associado ao local onde este Parque está a ser construído. 

Contrariamente às opiniões que nos foram chegando inicialmente (nomeadamente, que iria ocorrer 

vandalismo e roubos de materiais), o espaço tem sido respeitado, apresentando-se cuidado, mesmo 

durante períodos de vários dias sem supervisão direta da equipa que desenvolve o projeto. A própria 

comunidade tem assumido o papel de “guardião” e cuidador deste espaço.
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Desenvolve-se em sessões de frequência semanal: planeamento da área de cultivo, 

análise/seleção de produtos a cultivar, criação e manutenção da horta, tratamento e apoio à 

distribuição. Estão previstas oficinas junto da comunidade. Os produtos produzidos serão de 

consumo da comunidade, nomeadamente com confeção de alimentos em encontros da 

comunidade. Para o tratamento de excedentes, estão previstas sessões de confeção e 

distribuição de cabazes pela comunidade. Para tal, serão identificadas as famílias 

económica e socialmente afetadas pela pandemia COVID-19, como prioritárias.

Destinatários preferenciais: Comunidade

ATIVIDADE 3
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA HORTA 
COMUNITÁRIA URBANA

ESTADO DA ATIVIDADE EM CURSO

DATA DE INÍCIO MARÇO, 2021

DATA DE CONCLUSÃO EM CURSO

LOCAL DE REALIZAÇÃO PLANALTO DO INGOTE, COIMBRA

PARCEIROS OU ENTIDADES ENVOLVIDAS NA PREPARAÇÃO E 
REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Parceiro formal: Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, 
abrangido pelo Programa TEIP. Parceiro informal: Associação 
Juvenil CódigAtomiko. 
Contou ainda com o apoio da União das Freguesias de Eiras e 
São Paulo de Frades e colaboração do Projeto Trampolim 
E8G, promovido pela Câmara Municipal de Coimbra e 
cofinanciado pelo Programa Escolhas. 
De forma faseada, ao longo do desenvolvimento da atividade, 
juntaram-se ainda, em colaboração, em sessões pontuais ou 
de forma organizada o Projeto GerArte e a Cáritas Diocesana 
de Coimbra.

FIGURA 13:SESSÃO DE 07/04/2022 

TAREFAS ENVOLVIDAS NA PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO 
DA ATIVIDADE

Ao longo do período em análise foram realizadas compras de 
materiais e equipamentos essenciais à realização das sessões 
enquadradas na A3.
As 38 sessões realizadas na A3 envolveram, em muitos casos e de 
forma transversal, outras Atividades (1,2,4,5,6), numa perspetiva 
transdisciplinar das sessões.

FIGURA 14:

SESSÃO DE 09/04/2022 

FIGURA 15:
SESSÃO DE 27/04/2022 
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De um total de 279 participantes neste Projeto (147 crianças/jovens e 132 adultos), 

participaram em sessões enquadradas na A3 (Figura 16) um total de 90 participantes (62 

crianças/jovens, 8 técnicos de entidades parceiras ou em colaboração e 20 adultos), 

distribuídas por um total de 664 participações.

No âmbito da parceria entre o CASPAE e o Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, 

como previsto, os técnicos de Atividades de Enriquecimento Curricular participaram com as 

suas turmas no Projeto Bairros ConVida. Além da participação de alguns desses técnicos, 

participaram também os professores titulares das 2 turmas de 1.º Ciclo de Ensino Básico e 

equipa não docente, em tempo letivo e noutras atividades organizadas pelo projeto, fora do 

âmbito da ação docente direta. O Jardim de Infância, de acordo com a Educadora, realizou 

algumas visitas pontuais ao espaço com as crianças, não existindo, no entanto, registos. No 

sentido de incentivar o Jardim de Infância à participação nesta atividade, foram oferecidos 

alguns excedentes de terra e cercas, estando também disponível todas as ferramentas de 

horta a esta equipa e crianças.

DESTINATÁRIOS

FIGURA 16: PARTICIPANTES NAS SESSÕES ENQUADRADAS NA ATIVIDADE 3
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FIGURA 17:SESSÃO DE 09/06/2022 

BALANÇO

A qualidade do terreno (árido e duro, com exposição direta do sol) e o 

período contínuo de elevadas temperaturas, resultou numa produção 

reduzida de produtos hortícolas. Assim, não houve excedentes para a distribuição de cabazes, como 

previsto. Os produtos foram, essencialmente, consumidos pelos participantes diretos, em especial as 

turmas da escola que participaram ativamente na construção e manutenção da mesma. Alguns 

jovens também colheram alguns produtos para consumo na família. A predominância de coelho 

bravo e a presença de um rebanho também provocou algumas quebras na produção. No entanto, 

consideramos que o balanço foi positivo, já que, com a escola, foram promovidas oficinas de 

aprendizagem de hábitos alimentares saudáveis com a confeção de alimentos da horta. A localização 

da construção da horta foi escolhida com base na proximidade com a fonte de água mais próxima: a 

escola. Depender dessa fonte de água é um constrangimento (pela localização e por ser água 

canalisada e, portanto, pouco sustentável), algo que esperamos que seja ultrapassado. Estão 

previstas melhorias com base no que aprendemos, nomeadamente com reforço de solo fértil na zona 

da horta, implementação de um charco, que permita trazer alguma humidade para as espécies 

animais, assim como está a ser avaliada a possibilidade de colocação de sistema de recolha de águas 

de chuva com acesso aos utilizadores do Parque Bairros ConVida.

ColaboraçãoApoio
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Envolve a colocação de um forno comunitário, bem como oficinas, dinamizadas por elementos da 

comunidade, para a correta utilização do mesmo para a confeção de diferentes produtos (pão, 

pratos típicos das culturas de proveniência das famílias, entre outros). Prevê-se um momento de 

inauguração, bem como sequentes sessões que permitam a utilização deste em 

articulação com a coleta das produções da horta comunitária urbana, ao longo 

do ano.

Destinatários preferenciais: Comunidade

ATIVIDADE 4
COLOCAÇÃO DE FORNO COMUNITÁRIO E OFICINAS 
PARA A SUA UTILIZAÇÃO

ESTADO DA ATIVIDADE EM CURSO

DATA DE INÍCIO MAIO, 2022

DATA DE CONCLUSÃO EM CURSO

LOCAL DE REALIZAÇÃO PLANALTO DO INGOTE, COIMBRA

PARCEIROS OU ENTIDADES ENVOLVIDAS NA PREPARAÇÃO E 
REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Parceiro formal: Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, abrangido pelo Programa TEIP. 
Parceiro informal: Associação Juvenil CódigAtomiko. Contou ainda com o apoio da União das 
Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades e colaboração do Projeto Trampolim E8G, promovido 
pela Câmara Municipal de Coimbra e cofinanciado pelo Programa Escolhas. De forma faseada, ao 
longo do desenvolvimento da atividade, juntaram-se ainda, em colaboração, em sessões pontuais 
ou de forma organizada o Projeto GerArte e a Cáritas Diocesana de Coimbra. 
A Festa do Vizinho, que serviu de mote de inauguração, foi organizada pelo parceiro informal 
Associação Juvenil CódigAtomiko, numa perspetiva de apoiar esta associação para o 
desenvolvimento de competências para a organização de eventos naquele espaço e assim 
procurar promover a manutenção futura deste espaço. Foi, igualmente, nessa perspetiva que 
iniciamos nesta altura uma relação de colaboração com a Cáritas Diocesana de Coimbra, com 
centro de tempos livres e atividades para idosos nesta área de Coimbra. A aliança com a Projeto 
Trampolim E8G e com a União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades foi igualmente 
importante, seguindo a linha de relação de colaboração e apoio que iniciamos e procurámos 
aprofundar e alargar ao longo do tempo. 
No âmbito da parceria com o Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel e da colaboração com 
o Projeto Trampolim E8G, voltámos a convergir energias para a dinamização de um evento final 
de um programa de formação de professores por este desenvolvido. Numa perspetiva de 
divulgar este espaço junto de famílias e profissionais de educação de várias escolas com sede na 
União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades, dinamizou-se este evento que já levou 
famílias ao local em outros momentos, para fruição do espaço.

FIGURA 18:SESSÃO DE 12/04/2022 
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TAREFAS ENVOLVIDAS NA PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO 
DA ATIVIDADE

Ao longo do período em análise foram realizadas compras de 
materiais e equipamentos essenciais à realização das sessões 
enquadradas na A4.
O transporte e colocação dos equipamentos forno e 
churrasqueira, ainda em execução à data deste relatório, foram 
feitos em forma de apoio pela União das Freguesias de Eiras e 
São Paulo de Frades. O transporte de das pérgolas e mesas foi 
realizado em forma de apoio pelo fornecedor. A montagem foi 
realizada em forma de apoio pela União das Freguesias de Eiras 
e São Paulo de Frades.
Algumas das 5 sessões realizadas na A4 envolveram, de forma 
transversal, outras Atividades (1,2,3,5,6), numa perspetiva 
transdisciplinar das sessões.

FIGURA 19:

SESSÃO DE 27/05/2022 

FIGURA 20:SESSÃO DE 27/04/2022 
De um total de 279 participantes neste Projeto (147 crianças/jovens e 

132 adultos), participaram em sessões enquadradas na Atividade 4 

(Figura 23) um total de 174 participantes (79 crianças/jovens, 6 

técnicos de entidades parceiras ou em colaboração e 89 adultos), 

distribuídas por um total de 236 participações.

A divulgação deste evento foi amplamente divulgada pela comunicação 

social local e nas redes sociais de todas as organizações que se aliaram 

ao Bairros ConVida, assim como nos meios próprios do CASPAE. 

Resultado dessa divulgação e daquele que se foi construindo ao longo 

do desenvolvimento do Projeto, reuniram-se moradores de todos os 

bairros que constituem o Planalto do Ingote, mas também elementos de 

outras áreas de Coimbra. 

DESTINATÁRIOS
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FIGURA 23: PARTICIPANTES NAS SESSÕES ENQUADRADAS NA ATIVIDADE 4

FIGURA 21:
SESSÃO DE 27/04/2022 

FIGURA 22:

SESSÃO DE 27/04/2022 
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FIGURA 25:
SESSÃO DE 01/07/2022 

BALANÇO

Muito embora a obra de colocação de forno e churrasqueira ainda não esteja completa, podemos 

afirmar que o balanço da implementação desta atividade é positivo. O formo, colocado 

provisoriamente, sem ainda uma estrutura fixa, permitiu o desenvolvimento de momentos 

importantes para a motivação à utilização do parque construído. O momento de inauguração – Festa 

dos Vizinhos -, com reportagem em direto no “Notícias de Coimbra”, apresenta evidências do sucesso 

desta atividade. Moradores do Planalto do Ingote frisaram o benefício deste espaço e destes 

momentos para a vinda de pessoas de outros pontos de Coimbra, potenciando o rompimento do 

estigma associado ao Planalto do Ingote. O forno esteve em rutura de stock, pelo que não foi 

possível colocá-lo a tempo da festa. No entanto, esse constrangimento foi facilmente ultrapassado no 

evento com o apoio da União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades, que, entre outras 

formas de apoio, dispensou grelhadores e ofereceu as sardinhas para o evento. Também o evento de 

final de ano de formação, realizado em colaboração com o parceiro Projeto Trampolim E8G teve 

impacto positivo. Também neste evento, esteve no local um representante do Município que 

congratulou este projeto pela dinamização do espaço e pela forma como o tem transformado. Além 

disso, foram já testemunhadas, em outros momentos, as visitas  de algumas famílias que estiveram 

presentes neste evento. Em conjunto, estes dois eventos (de entre os desenvolvidos) foram aqueles 

que mais pessoas trouxeram ao espaço, pelo que, ponderamos a realização de mais um evento final, 

para encerramento do projeto, com divulgação com forte aposta em imagem que ilustre o parque e 

convide pessoas da comunidade do Planalto do Ingote, mas também de outros locais. A rede de 

colaboração criada foi uma estratégia com resultados muito positivos e que esperamos possa 

garantir a utilização e manutenção futura do espaço.

FIGURA 24:

SESSÃO DE 01/07/2022 

FIGURA 26:

SESSÃO DE 01/07/2022 

FIGURA 27:
SESSÃO DE 02/07/2022 
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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.

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

ESTADO DA ATIVIDADE EM CURSO

DATA DE INÍCIO MARÇO, 2022

DATA DE CONCLUSÃO EM CURSO

LOCAL DE REALIZAÇÃO FIGURA 28:SESSÃO DE 18/01/2022 

FIGURA 29:
SESSÃO DE 02/02/2022 

FIGURA 30:

SESSÃO DE 08/03/2022 
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ATIVIDADE 5
A ESCOLA NA NATUREZA 

PLANALTO DO INGOTE, COIMBRA

PARCEIROS OU ENTIDADES ENVOLVIDAS NA PREPARAÇÃO E 
REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Parceiro formal: Agrupamento de Escolas Rainha Santa 
Isabel, abrangido pelo Programa TEIP. Parceiro informal: 
Associação Juvenil CódigAtomiko. Contou ainda com o apoio 
da União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades e 
colaboração do Projeto Trampolim E8G, promovido pela 
Câmara Municipal de Coimbra e cofinanciado pelo Programa 
Escolhas. De forma faseada, ao longo do desenvolvimento da 
atividade, juntaram-se ainda, em colaboração, em sessões 
pontuais ou de forma organizada o Projeto GerArte e a 
Cáritas Diocesana de Coimbra. 
A parceria estratégica com o Agrupamento de Escolas Rainha 
Santa Isabel permitiu convidar os técnicos de Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC) a participar no Bairros 
ConVida, desenvolvendo as suas sessões no âmbito deste 
projeto no local em implementação. Também a componente 
letiva, com a participação da equipa docente e não docente, 
teve lugar de destaque. 
Foi iniciada a colaboração com a Cáritas Diocesana de 
Coimbra para o início do desenvolvimento de algumas
sessões de ATL em colaboração com este projeto.
Acolhemos uma creche e Jardim de Infância de uma outra 
localidade, pertencente à mesma União da Freguesias em 
que o projeto se desenvolve, para duas manhãs de 
atividades de educação na natureza.

ColaboraçãoApoio
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TAREFAS ENVOLVIDAS NA PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO 
DA ATIVIDADE

Ao longo do período em análise foram realizadas compras de materiais e equipamentos 
essenciais à realização das sessões enquadradas na A5.
Foi desenhado um calendário de sessões a realizar com membros/utentes do parceiro informal 
Associação Juvenil CódigAtomiko e Cáritas Diocesana de Coimbra.
Foi desenvolvido um Workshop de Educação na Natureza junto dos técnicos de AEC e outros 
profissionais de educação, já que esta área é transversal a todas as sessões, de um modo geral. 
A utilização e alteração do espaço natureza, que caracteriza este projeto, com base nos 
interesses dos participantes implicou o desenvolvimento de práticas educativas com cariz 
ambiental, o que justifica este momento formativo dinamizado pela formadora em educação na 
natureza, Isabel Duque, coordenadora do projeto Bairros ConVida. 
Muito embora esta Atividade seja transversal às restantes, foram consideradas as sessões em 
que se efetivou de forma mais evidente a educação na natureza. Todavia, podemos considerar a 
possibilidade de todas as 199 sessões terem, de algum modo, o cariz de educação na natureza. 
As sessões são realizadas na natureza, num ambiente centrado no bem-estar e no envolvimento 
dos participantes com que mais lhes interessa e motiva, onde o contacto com a natureza, 
constante (para muitos, regular), pode potenciar a criação de laços afetivos com a mesma, bem 
como a construção de um conhecimento experienciado sobre ela. Das 143 sessões aqui 
consideradas (num universo de 199 sessões realizadas no período em análise), 137 sessões 
envolveram a participação de alunos/as, professores titulares e de apoio, técnicos de AEC e/ou 
pessoal não docente da escola local (EB1 do Ingote).

De um total de 279 participantes neste Projeto (147 

crianças/jovens e 132 adultos), participaram em sessões 

enquadradas na A5 (Figura 33) um total de 196 

participantes (123 crianças/jovens, 14 técnicos de 

entidades parceiras ou em colaboração e 59 adultos), 

distribuídas por um total de 2134 participações.

DESTINATÁRIOS
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FIGURA 33: PARTICIPANTES NAS SESSÕES ENQUADRADAS NA ATIVIDADE 5

FIGURA 31:

SESSÃO DE 26/04/2022 

FIGURA 32:
SESSÃO DE 18/06/2022 
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HORAS DE FORMAÇÃO

PARTICIPANTES (N) 10

BALANÇO

FIGURA 35:SESSÃO DE 30/06/2022 

FIGURA 36:

SESSÃO DE 05/07/2022 
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AÇÕES DE FORMAÇÃO

Foi realizado um workshop para profissionais de educação, online, para potenciar a intervenção 

educativa no espaço natureza da comunidade. Não havendo assinatura de presenças, existe a 

evidência fotográfica das sessões realizadas.

4 HORAS

FIGURA 34: PARTICIPANTES NAS SESSÕES DE FORMAÇÃO

A proximidade do espaço em intervenção com a escola e 

a parceria com a mesma, assim como o trabalho 

desenvolvido, nomeadamente a estratégia de realização 

de um workshop para os profissionais de educação, 

potenciou a participação em larga escala dos técnicos e 

alunos das AEC. De um modo geral, todos os dias da 

semana, os alunos da escola tiveram a oportunidade de 

realizar as suas atividades no Bairros ConVida (alguns 

dias por semana ocorreram 2 sessões de AEC naquele 

espaço). Esta dinâmica sistemática torna evidente o 

balanço muito positivo desta atividade, na potenciação 

da prática educativa e de ensino na natureza, superando 

as expectativas.

Muitas das sessões desenvolvidas, envolvendo as AEC, 

contaram com a participação de elementos da 

comunidade que se juntaram aos grupos em 

participação, contribuindo, não apenas diretamente 

para a execução deste projeto e seus objetivos, mas 

também para o estreitamento de laços de colaboração e 

respeito entre a comunidade e a escola. Algumas dessas 

participações foram de familiares de alunos, 

potenciando a relação família-escola.

ColaboraçãoApoio
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Desenvolve-se em sessões semanais de prática desportiva ao ar livre: com crianças, jovens e a 

comunidade em geral. Estas envolvem a utilização dos circuitos criados na natureza, bem como a 

recolha das necessidades/interesses dos participantes para a sua constante 

reconstrução/manutenção. Conta com a introdução de equipamentos ao longo do ano, para 

manter o espaço como motivador à prática de atividade física regular. Os equipamentos a 

introduzir são, preferencialmente, construídos pelos participantes, optando-se pela utilização de 

madeiras e materiais não sintéticos, sempre que possível.

Destinatários preferenciais: Comunidade

ATIVIDADE 6
DESPORTO AO AR LIVRE 

ESTADO DA ATIVIDADE EM CURSO

DATA DE INÍCIO JANEIRO, 2022

DATA DE CONCLUSÃO EM CURSO

LOCAL DE REALIZAÇÃO PLANALTO DO INGOTE, COIMBRA

PARCEIROS OU ENTIDADES ENVOLVIDAS NA PREPARAÇÃO E 
REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Parceiro formal: Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, abrangido 
pelo Programa TEIP. Parceiro informal: Associação Juvenil CódigAtomiko. 
Contou ainda com o apoio da União das Freguesias de Eiras e São Paulo 
de Frades e colaboração do Projeto Trampolim E8G, promovido pela 
Câmara Municipal de Coimbra e cofinanciado pelo Programa Escolhas.  
De forma faseada, ao longo do desenvolvimento da atividade, juntaram- 
se ainda, em colaboração, em sessões pontuais ou de forma organizada o 
Projeto GerArte e a Cáritas Diocesana de Coimbra. 
A parceria estratégica com o Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel 
a participação das AEC no Bairros ConVida. Para além do movimento 
físico proporcionado nas sessões de livre exploração da natureza e dos 
aparelhos e oportunidades que foram sendo construídas, as sessões de 
AEC de Atividade Física e Desportiva da EB1 do Ingote foram, desde 
janeiro, na sua maioria, desenvolvidas na natureza, com ambas as turmas 
da escola. Também a componente letiva, com a participação da equipa 
docente e não docente, teve lugar de destaque. 
A colaboração da Cáritas Diocesana de Coimbra, que iniciou o 
desenvolvimento de algumas sessões de ATL em colaboração com o 
projeto, trouxe, igualmente, participantes para as sessões de treino 
funcional promovidas para a comunidade.

FIGURA 37:SESSÃO DE 04/02/2022 

FIGURA 38:

SESSÃO DE 19/02/2022 
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TAREFAS ENVOLVIDAS NA PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO 
DA ATIVIDADE

Ao longo do período em análise foram realizadas compras de 
materiais e equipamentos essenciais à realização das sessões 
enquadradas na A6.
Foi desenhado um calendário de sessões a realizar para a 
comunidade, com o apoio na divulgação do parceiro informal 
Associação Juvenil CódigAtomiko.

FIGURA 39:SESSÃO DE 03/05/2022 

De um total de 279 participantes neste Projeto (147 crianças/jovens e 132 adultos), participaram

em sessões enquadradas na Atividade 5 (Figura 43) um total de 164 participantes ( 112 

crianças/jovens, 9 técnicos de entidades parceiras ou em colaboração e 

43 adultos da comunidade), distribuídas por um total de 1587 participações.
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FIGURA 43: PARTICIPANTES NAS SESSÕES ENQUADRADAS NA ATIVIDADE 6
FIGURA 42:
SESSÃO DE 31/05/2022 

BALANÇO

As sessões semanais de Atividade Física e Desportiva com duas turmas da EB1 do Ingote, com 

participação de elementos da comunidade, trouxeram um elevado número de 

participantes/participações nesta atividade. O facto de o espaço ter sido criado com vários elementos 

de prática de exercício (treino de equilíbrio, escalada), potenciou a atividade física dos participantes, 

mesmo em sessões cujo objetivo era a fruição do espaço e não, concretamente, a prática de exercício 

físico. Graças a esta intervenção, os alunos da escola envolvida puderam realizar a totalidade dos 

exercícios propostos nas provas de aferição do 2.º ano. Estes aspetos muito positivos acabaram por 

vir compensar a dificuldade de motivar adultos da comunidade à participação nas sessões de treino 

funcional. Consideramos que o muito calor que se fez sentir (que acabou, inclusivamente, por impedir 

o desenvolvimento de algumas sessões programadas) terá aumentado a dificuldade de 

envolver um maior número de participantes, em especial adultos, da comunidade.

Foi feito o ajuste de horários de modo a que os utentes do ATL da Cáritas Diocesana de Coimbra 
pudessem participar e Foram construídos equipamentos em articulação com a escola, de modo a 
garantir que os alunos do 2.º ano poderiam executar os exercícios previstos nas provas de 
aferição.
Das 108 sessões aqui consideradas (num universo de 199 sessões realizadas no período em 
análise), 62 sessões envolveram a AEC de Atividade Física e Desportiva (EB1 do Ingote). Esta 
Atividade, tendo em consideração o “convite” ao movimento proporcionado pela natureza e pelas 
estruturas que foram sendo construídas, tornou-se, de certo modo, transversal a muitas sessões 
das restantes Atividades (1,2,3,4,5).
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REGISTOS MULTIMÉDIA REFERENTES À ATIVIDADE

O Projeto foi realizando registos diários do seu desenvolvimento. Em 
forma de portfólio público, foi criado um grupo aberto na rede social 
Facebook. Além desse meio, pontualmente, o CASPAE, enquanto 
entidade 
promotora deste Projeto, divulgou nas suas redes sociais 
conteúdos relevantes deste Projeto. Foi ainda criada uma 
página dedicada a este Projeto no site da Instituição. 

Portfólio em https://www.facebook.com/groups/401433308445834
Álbum de Storys no Instagram em https://www.instagram.com 
/stories/highlights/17900534723416692/
Outras publicações disponíveis em

https://www.instagram.com/caspae/
https://www.facebook.com/CASPAEIPSS

Links:

COMUNICAÇÃO SOCIAL E OUTRAS DIVULGAÇÕES EXTERNAS

Durante este período de divulgação, o projeto foi divulgado com uma 
notícia no Jornal Bairros Saudáveis e realizou comunicados à imprensa 
que resultaram em várias notícias em jornais locais e uma transmissão 
em direto por um orgão de comunicação social da cidade de Coimbra:

https://jornal.bairrossaudaveis.gov.pt/noticias/00000199,00000010 
/index.htm?comunidade-une-se-para-a-construcao-de-elementos-de- 
lazer-e-desporto
https://www.campeaoprovincias.pt/noticia/coimbra-planalto-do-ingote- 
vai-ter-festa-do-vizinho
https://www.noticiasdecoimbra.pt/planalto-do-ingote-vai-ter-festa-do- 
vizinho/
https://www.noticiasdecoimbra.pt/pezinho-de-danca-e-bons-petiscos- 
no-planalto-do-ingote-com-videos/
https://www.campeaoprovincias.pt/noticia/coimbra-planalto-do-ingote- 
teve-festa-do-vizinho-do-projecto-bairros-convida
https://www.campeaoprovincias.pt/noticia/planalto-do-ingote-recebe- 
evento-final-de-encerramento-da-atividade-prosseguir
https://www.diariocoimbra.pt/noticia/84398
https://www.noticiasdecoimbra.pt/programa-de-formacao-de- 
professores-do-caspae-fecha-o-ano-com-balanco-positivo/

Links:
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