Prevenção na Educação Pré-Escolar

Contactos
TAIPA (geral) - 283 320 020
Equipa Técnica:
António Palma - antonio.palma@taipa-desenvolvimento.pt
Rita Jorge - rita.jorge@taipa-desenvolvimento.pt
Tlm: 964609709
Entidade Promotora

Entidade Executora

Coﬁnanciado por

Contribuir para a formação de cidadãos
informados, autónomos, responsáveis,
empreendedores e com elevada
consciência cívica.

NAMIRA PEPE
O Projeto NaMira PEPE - Prevenir na Educação Pré-Escolar – é uma resposta ao nível
da prevenção primária, que trabalha junto das crianças em idade pré escolar (dos 3
aos 6 anos), competências relacionadas com Cidadania, Participação Cívica e Empreendedorismo e promove uma melhor adaptação das crianças nos momentos em que
ocorrem as transições de ciclos: do pré-escolar para o primeiro ciclo e do primeiro ciclo para o segundo ciclo.
O objetivo é que a promoção de competências pessoais e sociais seja
introduzida desde cedo em contexto escolar, reconhecendo que o seu
estímulo em tenra idade irá contribuir para a formação de uma geração
futura mais informada, responsável, empreendedora e com elevada consciência e participação cívica, capaz de responder mais eﬁcazmente aos
desaﬁos e necessidades da nova sociedade.
O NaMira PEPE é promovido pelo município de Odemira , no âmbito
do projeto OdeTE - Odemira Território Educativo, executado pela TAIPA - Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado do Concelho de Odemira, CRL e co-ﬁnanciado pelo Alentejo 2020 e implementado no ano letivo 2019/2020 no concelho de Odemira.

OBJETIVOS
OBJETIVOS
Desenvolver nas crianças capacidades, atitudes e valores essenciais ao exercício de uma cidadania ativa
numa cultura que valorize a participação cívica;
Fomentar a mentalidade empreendedora nas crianças através da criação de ambientes de aprendizagem motivadores na escola e em casa;
Potenciar a criação de projetos baseados nas ideias, vontades e sonhos das crianças;
Dotar os/as técnicos/as de educação de competências para a implementação de programas de intervenção nas áreas da cidadania, empreendedorismo e participação cívica;
Aumentar o envolvimento dos pais, mães e encarregados/as de educação na escola e da escola na comunidade, considerando que as atividades a desenvolver no âmbito do projeto devem ter expressão
comunitária.

AÇÕES DO PROJETO
Programa de desenvolvimento de competências
dirigido a crianças do pré-escolar

Workshops para pais, mães e encarregados/as de
educação

Abordará questões do foro emocional e do desenvolvimento
pessoal e social e questões associadas à cidadania e empreendedorismo

Atividades complementares às realizadas na escola, que promovam as competências das crianças também a partir de casa

Apoio aos alunos/as na fase de transição escolar
Sessões de reforço das suas competências, no sentido de facilitar a sua integração e adaptação

Ações de formação para técnicos/as de educação
Com base num instrumento de intervenção estruturado que
permita serem os próprios a aplicar o programa junto dos seus
grupos/turma

Publicações
Manual de suporte teórico e instrumental para técnicos/as de
educação e Guia de atividades para pais, mães e encarregados/
as de educação

