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PROJETOS 2019-2020

Neste ano desafiante, a A PAR, em conjunto
com os seus Parceiros, arregaçou as mangas e
mostrou a sua capacidade de inovação ao
adaptar metodologias de capacitação familiar
de modo a prosseguir os objetivos traçados e
dar continuidade aos projetos. O projeto
financiado pelo Prémio BPI la Caixa Infáncia
- "A PAR com as Famílias" e o projeto apoiado
pelo Programa BIP/ZIP 2019 - "A PAR Aprendemos em Conjunto" revestiram-se de
novas dinâmicas com recurso a ferramentas
de comunicação à distância. Encurtámos as
distâncias através da realização de diretos e
sugestões diárias de atividades para Pais e
Filhos, de formações presenciais e online, de
manuais de atividades e kits de material
pedagógico que criámos e fizémos chegar às
famílias beneficiárias. Na reta final, não
poderíamos estar mais orgulhosos de que
JUNTOS superámos este desafio.

PROJETOS 2020-2021

Para o novo ano letivo são vários os
projetos que iremos abraçar: O projeto
"Brincamos
Juntos
pelo
Planeta",
financiado pelo Prémio Caixa Social da
Caixa Geral de Depósitos com o objetivo
de promover a sustentabilidade ambiental
e educar as nossas crianças, está já em
movimento. Mensalmente levaremos a IPSS
sessões lúdicas e temáticas e elaboraremos
um Guia de Boas Práticas com sugestões
promotoras da sustentabilidade ambiental.
O Programa BIP/ZIP 2020 voltou a
reconhecer o mérito do nosso trabalho
social e, em parceria com o AE Pintor
Almada Negreiros e a J.F. de Santa Clara,
iremos implementar o projeto "Se eu
Consigo, Tu também Consegues!" - que
pretende apoiar crianças e jovens ao nível
da promoção das competências pessoais e
sociais.

A PAR VAI À ESCOLA
Porque as Crianças serão sempre Crianças e o Direito a
Brincar é um direito fundamental, a A PAR preparou um
conjunto de atividades que, de forma lúdica, pretendem
contribuir para as aprendizagens e desenvolvimento das
nossas crianças. Cumprindo todas as normas de higiene e
segurança determinadas pela DGS, adaptámos as nossas
dinâmicas de modo a que Brincar e Aprender possam ser
sinónimos com a A PAR.
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PROJETO MUSICAL CANTAR JUNTOS
CANTAR JUNTOS 1

APOIOS

Já está disponível a tão aguardada
4ª edição do Cantar Juntos 1, agora
com uma fantástica novidade, um
QR Code para que possam fazer o
download das músicas e rimas e
ouvi-las em qualquer lado, porque
bons Momentos A PAR nunca são
de mais. Poderão adquirir os
vossos livros diretamente com a
associação ou numa livraria perto
de vós. Para saberem qual a livraria
mais próxima e outras informações
entrem em contacto connosco.

CANTAR JUNTOS 2

Foi a pensar nas famílias com crianças pequenas e nos profissionais da
área da educação e da infância que, em 2010, a Associação A PAR criou
o Cantar Juntos 2. Esta obra é muito mais do que um livro com músicas
e rimas. É um aliado na hora de proporcionar às nossas crianças
contacto, de forma muito divertida, com a sua herança ou diversidade
cultural, e uma excelente ferramenta de apoio à Educação tanto para
Famílias como para todos os Profissionais da Educação.
Estando atualmente a 2ª Edição do Cantar Juntos 2 esgotada, criámos
um Crowdfunding para conseguir reeditá-lo novamente. JUNTOS
vamos voltar a colocar o livro de canções e rimas CANTAR JUNTOS 2
nas mãos das nossas CRIANÇAS. Esta 3ª edição vai ser ESPECIAL com
o vosso apoio. Contamos consigo! Para apoiar e saber mais sobre esta
angariação de fundos vá a https://ppl.pt/causas/cantar

PARCEIROS

Contactos:
geral@a-par.pt
918 662 901

