
Entidade: Associação Aprender em Parceria - A PAR

Projeto: Brincamos Juntos pelo Planeta

A Associação A PAR procura intervir na área da infância, junto de pais/ cuidadores, educadores/ técnicos e de 

crianças com idades entre os zero e os seis anos procurando capacitá-los e dotá-los de 

competências/ferramentas que contribuam para o desenvolvimento global infantil e para a superação de 

dificuldades. 

Por norma os destinatários da sua atuação estão inseridos em comunidades devidamente referenciadas no 

Diagnóstico do Concelho Local enquanto comunidades com fragilidades várias. No ano letivo 2018/2019, a A PAR 

implementou 7 programas de capacitação familiar, envolvendo diretamente 104 famílias vulneráveis. Tem ainda 

em curso a implementação de 9 Grupos de Capacitação Familiar. Continua a apoiar crianças em situação de 

acolhimento institucional, dinamizando semanalmente atividades de capacitação. Já possibilitou 18 oportunidades 

de formação (370 beneficiários); 43 atividade lúdicas em escolas e 8 para famílias (pais e filhos).

O projeto assenta na dinamização de Sessões A PAR lúdicas/ informativas de consciencialização ambiental para 

o Pré-Escolar do Distrito de Lisboa. Criação de um pequeno Guião de Boas Práticas ambientais a ser distribuído 

pelas crianças. O projeto assenta na dinamização de sessões lúdicas nos JI do concelho de Almada onde serão 

abordadas questões de sustentabilidade ambiental. Nestas sessões interativas são dinamizadas canções, rimas e 

histórias de forma expressiva, com recurso a vários materiais lúdicos e com base no Projeto Musical Cantar 

Juntos.   No Projeto “Brincamos Juntos pelo Planeta” todas as sessões são planeadas de modo a abordar e 

trabalhar diferentes competências pessoais e sociais, consoante o objetivo pretendido, para além da abordagem à 

Sustentabilidade Ambiental.  Serão criadas 3 sessões com as temáticas: “Mares e Oceanos”, “A Vida dos Insetos” 

e “A Árvore do Recreio” onde os mais novos “cuidarão” do planeta de forma criativa. Cada temática será 

desenvolvida durante um trimestre em várias instituições escolares. Será também elaborado em conjunto com os 

alunos do Instituto Piaget um Guia de Boas Práticas “Brincamos Juntos pelo Planeta” disponível em formato 

digital.


