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INTRODUÇÃO 

A equipa de Rendimento Social de Inserção de Porto Salvo tem contemplado no seu plano de atividades um projeto intitulado como Lêvitar. 

A escola é um locus fundamental de educação para a cidadania, de uma importância cívica fundamental, não como uma «antecâmara para a 

vida em sociedade», mas constituindo o primeiro degrau de uma caminhada que a família e a comunidade enquadram (Oliveira Martins, 1992: 

41).  

A escola é vista como um agente de mudança e fator de desenvolvimento, não só como um potenciador de recursos, mas também como um 

lugar de abertura e de solidariedade, de justiça e de responsabilização mútua, de tolerância e respeito, de sabedoria e de conhecimento sendo 

crucial para a importância na educação para a cidadania.  

A educação possui um impacto em todas as áreas da nossa vida, a assimilação e associação da informação transmitida contribuem para o 

desenvolvimento em cada indivíduo a nível cultural, social e cognitivo. Além dos conhecimentos das disciplinas ditas formais, são ainda 

apreendidos princípios e valores estruturantes do caráter e facilitadores da vida em comunidade, bem como rotinas subjacentes ao 

funcionamento do mundo social e profissional.  

A desvalorização do meio escolar e a baixa participação dos progenitores na vida académica das crianças, têm-se vindo a constituir como 

fatores preocupantes, sendo por isso a educação um eixo de intervenção importante para a equipa. Assim, têm-se desenvolvido estratégias 

junto das famílias, com o objetivo de promover uma melhor relação escola-família, por forma a minimizar o absentismo, o insucesso escolar e, 
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em última instância, o abandono da escola. Articulando também não só ao nível das respostas sociais que concretizam no seio escolar, mas 

também reportar situações às instâncias com poder de decisão.  

O objetivo do Projetar o Futuro é promover uma sociedade inclusiva, é auxiliar na formação e educação das crianças contribuindo desta forma 

para um melhor futuro da humanidade.  

A atividade Lêvitar pertence ao Projetar o Futuro, tem como objetivos: a promover uma visão positiva acerca da educação e da comunidade 

escolar; promover hábitos de leitura entre crianças e jovens acompanhados pela medida de RSI, bem como diagnosticar e minimizar as causas 

subjacentes ao absentismo e ao insucesso escolar. 

O Lêvitar teve um projeto piloto no final do ano 2020, onde se confirmou que os livros utilizados são antigos e não são apelativos para as 

crianças e jovens acompanhados. 

Para a concretização desta atividade são necessários livros atuais e atrativos para a faixa etária dos 8 aos 16 anos. 
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A. TÍTULO DO PROJETO: Projetar o Futuro 

B. OBJETIVO: 

 

Gerais: 

- Promover uma visão positiva acerca da educação e da comunidade escolar; 

- Promover hábitos de leitura entre crianças e jovens acompanhados pelo RSI e pelos CATL CSPNSPS; 

- Diagnosticar e minimizar as causas subjacentes ao absentismo e ao insucesso escolar. 

 

Específicos:  

- Apostar na articulação direta com os Agrupamentos de Escolas locais e com entidades que desenvolvam 

projetos de prevenção do abandono e promoção do sucesso escolar;  

- Facilitar momentos para a negociação e assinatura conjunta (entre família, escola e Equipa de RSI) das ações do 

Contrato de Inserção na área da Educação; 

- Monitorizar a assiduidade das crianças acompanhadas pelo RSI; 

- Solicitar as avaliações escolares das crianças acompanhadas pelo RSI; 

- Dinamizar Workshops para jovens entre os 14 e os 17 anos; 

- Manter a dinamização do concurso de leitura- “LÊviTAR”. 

C. PÚBLICO- ALVO: 
- Encarregados de Educação/pais com crianças/jovens a frequentarem o Sistema de ensino obrigatório; 

- Crianças com idades compreendidas entre os 7 e 17 anos 

D. PARCERIAS LOCAIS 

- Agrupamento de Escolas; 

- CMO; 

- CSPNSPS 
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E. DURAÇÃO E CALENDÁRIO 

PREVISTO: 

1 de janeiro de 2021 a 31 de julho de 2021 

F. RECURSOS 

Humanos: Ana Ferreira, Cláudia Pereira, Inês Silva, Vera Rodrigues  

Materiais: Telefone/telemóvel, computador/internet, cadeiras e secretárias, papel de impressão, data Show, 

livros, prémios 

G. ORÇAMENTO PREVISTO: 100 € 

H. AVALIAÇÃO: 

- Número de agregados acompanhados; 

- Número de crianças que transitaram de ano; 

- Número CI’s assinados em conjunto com a comunidade escolar; 

- Número de reuniões realizadas com a comunidade escolar; 

- Número de participantes do projeto LÊviTAR; 

- Número de livros requisitados no projeto LÊviTAR. 

- Número de Workshops realizados 

- Número de participantes nos workshops 

- Análise qualitativa dos questionários aplicados nos Workshops 
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Objetivos Operacionais Indicadores Atividades 
Resultados / 

Desvios à 
Planificação 

Tempo de Execução Recursos Pessoa responsável 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # Humanos  Logísticos  Outros  /Entidade Parceira 

Promover uma visão positiva 
acerca da educação e da 
comunidade escolar;  Promover 
hábitos de leitura entre crianças 
e jovens: Diagnosticar e 
minimizar as causas subjacentes 
ao absentismo e ao insucesso 
escolar. 

Número de agregados 
acompanhados; 

Projetar o 
Futuro 

  

X X X X X X X X X X X X 

Ana 
Ferreira 
Cláudia 
Pereira 

Vera 
Rodrigues 

CATL 
Moinho das 

Rolas 
CATL 

Navegadores 

    

- Número de crianças 
que transitaram de ano; 

  

- Número CI’s 
assinados em conjunto 
com a comunidade 
escolar; 

  

- Número de reuniões 
realizadas com a 
comunidade escolar; 

  

- Número de 
participantes do projeto 
LÊviTAR; 

  

- Número de livros 
requisitados no projeto 
LÊviTAR. 

  

- Número de 
Workshops realizados 

  

- Número de 
participantes nos 
workshops 

  


