Projeto Ganhar ASAS

O projeto Ganhar ASAS resulta de uma candidatura da Câmara Municipal de Constância ao
Programa Escolhas 6ªGeração, tendo ficado entre os 88 projetos selecionados a nível nacional.
Escolhas é um programa governamental de âmbito nacional, criado em 2001, promovido pela
Presidência do Conselho de Ministros e integrado no Alto Comissariado para as migrações –
ACM, IP.
A missão do Programa Escolhas é combater os fatores que provocam a exclusão social de
crianças e jovens de contextos socioeconómicos vulneráveis, visando a igualdade de
oportunidades e o reforço da coesão social.
O projeto Ganhar ASAS [Autonomia, Sonhos, Atitude, Sentido] foca-se nas principais
problemáticas diagnosticadas no município, nomeadamente o desemprego jovem, o risco de
abandono escolar, a existência de casos de crianças e jovens sujeitos a medidas de promoção
e proteção, bem como no combate aos comportamentos desviantes na infância e juventude.
Ao longo do projeto serão desenvolvidas diversas atividades, de âmbito educativo, artístico,
cultural e formativo, por forma a dotar as crianças e os jovens envolvidos de ferramentas que
lhes permitam tornar-se parte ativa da sociedade.

Combater a exclusão social de crianças e jovens;
Desenvolver competências sociais nos participantes;
Combater o desenvolvimento de comportamentos desviantes;
Combater o risco de Abandono escolar;
Combater o insucesso escolar nos jovens provenientes de contextos socioeconómicos
desfavorecidos;
Dotar os jovens de competências para o mercado de trabalho.

Programa de treino de competências e prevenção de riscos;
Atelier do conhecimento;
Apoio ao estudo;
Intervenção junto das famílias;
Ateliers artísticos;
Férias e fins-de-semana ativos;
Centro de convívio;
Intercâmbios nacionais;
Jornal local;
Orientação ocupacional e profissional;
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Formação profissional;
Visitas a empresas/ profissões;
Centro de Inclusão Digital;
Atelier multimédia;
Formação na área das TIC.

Crianças e jovens em acompanhamento pela CPCJ, cujas problemáticas possam
beneficiar com a participação no projeto;
Crianças e jovens em situação de insucesso escolar e que apresentem risco de
abandono escolar;
Crianças e jovens que apresentem comportamentos desviantes;
Crianças e jovens descendentes de imigrantes ou pertencentes a minorias étnicas;
Jovens NEET até aos 30 anos (não estudam nem trabalham).

Câmara Municipal de Constância (Entidade promotora);
Associação Os Quatro Cantos do Cisne (Entidade gestora);
Agrupamento de Escolas de Constância;
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Constância;
Fajudis.
Na qualidade de entidade convidada, participará ainda nas reuniões do Consórcio o GIP
(Gabinete de Inserção Profissional), tendo em conta a importância deste serviço para a
inserção profissional dos jovens.

Rua da Escola, N.º 1
2250 - 021 Constância
(antiga escola primária e jardim de infância)
CORREIO ELECTRÓNICO
ganharasas.e6g@gmail.com

Para Sinalizar
Ficha de Sinalização
Por favor, preencha a Ficha de Sinalização disponibilizada, remetendo-a:
POR ESCRITO
Rua da Escola, N.º 1
2250 - 021 Constância
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(antiga escola primária e jardim de infância)
POR CORREIO ELECTRÓNICO
ganharasas.e6g@gmail.com
OU SUBMETA O Formulário Online de Sinalização
Se deseja contactar o Gabinete de Ação Social, Saúde e Educação, por favor preencha este
formulário.
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