CANDIDATURA 8ª GERAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLHAS
PROJETO CIGA GIRO E8G

O Centro Comunitário de Prado, valência da Delegação de Braga da Cruz
Vermelha Portuguesa, no âmbito da sua intervenção para a inclusão social das minorias
étnicas que habitam no concelho de Vila Verde e no sentido de reforçar as suas
metodologias de intervenção pretende apresentar candidatura à 8ª Geração do
Programa Escolhas com o Projeto Ciga Giro E8G, durante os anos de 2021 e 2022, que
terá a Câmara Municipal de Vila Verde como entidade promotora e a Delegação de
Braga da Cruz Vermelha Portuguesa como entidade Gestora.
Público-alvo / participantes
O projeto incidirá no acompanhamento de cinco comunidades residentes no
concelho de Vila Verde: Lugar de Regalde e Lugar do Monte (freguesia de Cabanelas),
Moure, Soutelo e Parada de Gatim.
O projeto propõe-se intervir junto de um total de 164 participantes:



57 participantes diretos (crianças e jovens);
107 participantes indiretos (crianças, jovens e familiares).

Objetivo Geral


Promover a inclusão social, a igualdade, a cidadania ativa, a não discriminação
de crianças, jovens e suas famílias provenientes de contextos desfavorecidos,
nomeadamente de etnia cigana.
Objetivos Específicos


Envolver crianças, jovens e
familiares em atividades
promotoras do sucesso
escolar, formativo e de
qualificação, durante os 2
anos de projeto;






Promover a participação
cívica, cultural, social e
desportiva de crianças ,
jovens e familiares durante
os 2 anos de projeto





Resultado a atingir
Desenvolver competências facilitadoras do
sucesso escolar junto de crianças e jovens
participantes diretos
Integrar em experiências vocacionais em
contexto real de trabalho, jovens e jovens
adultos.
Desenvolver competências na área das TIC, junto
de crianças, jovens e familiares
Promover hábitos de saúde e/ou de vida
saudáveis, crianças, jovens e familiares
Promover uma ativa participação civica e/ou
associativa e comunitária, crianças, jovens e
familiares.
Promover a diminuição de estereótipos
relacionados com o território e/ou a etnia e/ou o
género e/ou a religião e/ou de ordem sexual,
crianças, jovens e familiares

Consórcio

Entidade Promotora
Câmara Municipal de Vila Verde
Entidade Gestora
Cruz Vermelha Portuguesa, Delegação de Braga
Parceiros
Agrupamento de Escolas de Prado
Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Verde - CPCJ
Escola Profissional Amar Terra Verde - EPATV
Instituto Português da Juventude – IPDJ
Núcleo Local de Inserção de Vila Verde - NLI
Unidade de Cuidados na Comunidade Vila Verde - UCC

