Plano de Ação do Projeto “Espaço Comunitário em Ribeira
Afonso” – E.C.R.A em S. Tomé e Príncipe
. Data da Implementação local – 17 a 23 de Agosto de 2012
. Responsáveis pela Implementação de projeto – CulturSOL (consiste na
formação local aos monitores do E.C.R.A e na entrega do material necessário
ao

funcionamento.

A

CulturSOL

destacou

2

jovens/formadores.

A

CulturSOL teve o apoio e subsidio da CMCascais.
. Responsáveis pelo funcionamento e dinamização do projeto – Paróquia de
Ribeira Afonso nas pessoas do Pe João Ceita Nazaré e o casal Augusta e
Baptista. A eles compete também fazer a seleção/convite aos monitores que
vão integrar o projeto.
OBJETIVO – promover um espaço onde seja possível proporcionar vivências
positivas e um ambiente que favoreça o sucesso escolar. Um espaço em que
as crianças possam crescer valorizando a solidariedade, a responsabilidade
e a aprendizagem. É também objetivo desenvolver o sentido comunitário e
do bem comum. Também valorizando a integração e colaboração das famílias
da comunidade de R.A.
. Público-alvo – O ECRA é destinado às crianças do ensino básico (6 aos 12
anos) e deverão ser integrados os jovens que queiram aderir a este projeto
em regime de voluntariado em prol do melhor desenvolvimento das crianças
da comunidade. Poderão colaborar da forma que se sentirem mais dotados:
acompanhamento de estudo, preparar jogos e atividades, promover as
brincadeiras, colaborar nas festas da comunidade, etc.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO em Ribeira Afonso:
. Dia 17 de Agosto – Chegada dos jovens a S. Tomé (receção no aeroporto e
passeio pela cidade).
Almoço em Ribeira Afonso e reunião de apresentação dos intervenientes.
Desencaixotar o material (tarde)
. Dia 18 – Reunião de apresentação do projeto: “A CulturSOL em S. Tomé” e
“Espaço Comunitário, que conceito?” (manhã), arrumação do material (tarde)
e “o que queremos das nossas crianças” (noite)
. Dia 19 – Formação na biblioteca e nos jogos de grupo (manhã), formação na
praia (tarde) – “competir em grupo” e “Contar histórias e cantar canções”
(noite)
. Dia 20, domingo – Missa e dia livre, passeio pela ilha
. Dia 21 – “Acompanhamento de estudo, prémios e o sucesso escolar”
(manhã), Brincar e conhecer o material do espaço (tarde), “o material da
comunidade” (noite)
. Dia 22 – “Férias e festas comunitárias” (manhã), “organização e futuro do
projeto” (tarde), preparar a inauguração (noite)
. Dia 23 – Inauguração e festa, entrega dos diplomas e compromisso dos
monitores para com o projeto
. Dia 24 – Passeio pela ilha e regresso a Portugal

PS. Documento ainda sujeito a pequenas alterações/ajustes

Contatos:
Mail da CulturSOL: geral@cultursol.net
Juvenilson Andrade - Dico (juvenilson.andrade@gmail.com)
Sérgio Gomes (sergio_gomesrugby5@hotmail.com)

