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PROJETOS 2020-2021
PROJETO
BRINCAMOS JUNTOS PELO PLANETA

PROJETO
SE EU CONSIGO, TU TAMBÉM CONSEGUES

As sessões lúdicas com as temáticas
"Mares e Oceanos" e "A Vida dos Insetos",
que têm como objetivo promover a
sustentabilidade ambiental e abordar e
partilhar conhecimentos simples sobre a
preservação do nosso planeta), já estão a
acontecer mensalmente nas instituições
que aceitaram integrar o
projeto
"Brincamos
Juntos
pelo
Planeta",
financiado pelo Prémio Caixa Social da
Caixa Geral de Depósitos.

O projeto "Se eu Consigo, Tu também
Consegues!" acontece desde novembro de 2020
com três turmas de 1ºciclo da Escola Pintor
Almada Negreiros (com o apoio do Programa
BIPZIP). JUNTOS estamos a descobrir talentos
e a superar dificuldades, através de sessões de
aquisição de competências pessoais e sociais.
Numa segunda fase já se iniciou também a
atividade "Sou Docente e Sou Capaz" com
vários profissionais de educação da freguesia
de Santa Clara.

PRÉMIO VALOR SOCIAL _ FUNDACIÓN CEPSA
No final de 2020 a A PAR foi distinguida com o Prémio Valor Social
2020 da Fundación CEPSA com o Projeto "Uma Casa, Muitas
Famílias". Este reconhecimento permitirá à nossa equipa promover
a sua missão de capacitação parental, implementando 3 Grupos
A PAR, em instituições com resposta ao nível do acolhimento
temporário de mães e os seus filhos, em situação de
vulnerabilidade.
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A PAR VAI À ESCOLA
Entre Novembro e Janeiro foram cerca
de 30 as sessões de "Luzes de Natal" que
levámos até às várias instituições que
quiserem ficar A PAR. Cumprindo todas
as normas de higiene e segurança
determinadas pela DGS, adaptámos as
nossas dinâmicas de modo a levar brilho,
magia e momentos surpreendentes, dos
bebés até ao 1ºciclo.

APOIOS

GRUPOS DE CAPACITAÇÃO PARENTAL
Nesta nossa missão de capacitação parental
estão previstos acontecer, em 2021, Grupos
A PAR em instituições de acolhimento de
mães e filhos, nos quais contamos com o
apoio (para além da Fundación Cepsa) da
Fundação Sage e de um Mecenato
Particular. Tais grupos terão início
mediante o apaziguamento da situação
pandémica que se vive atualmente e,
aquando
da
sua
implementação,
acontecerão de acordo com todas as
medidas de segurança implementadas pelas
instituições selecionadas.

PARCEIROS

ATIVIDADES PARA PAIS E FILHOS _ A PAR

Com o novo confinamento obrigatório decorrente do agravamento
da pandemia, a A PAR compilou várias sugestões de atividades para
crianças e famílias brincarem juntas, em sua casa. Disponibiliza,
através de um donativo livre, 3 manuais que incluem 32 atividades
(cada) e que estão organizados por faixas etárias (0-2anos/35anos/6-10anos).

BEM-VINDA SOFIA
Após cinco anos de percurso por outros
projetos profissionais, mas sempre
vinculada com a Associação Aprender
em Parceria, a Sofia Lopes regressa à
Equipa A PAR com muito entusiasmo e
alegria.
Sê bem-vinda!
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