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Medida

05

Breve Descrição
da Acção

Designação:

JOVENS ELOZ – CIDADÃOS DO AMANHÃ
Acções integradas que perspectivam o reforço do capital social do território como
estratégia para a sustentabilidade da região de Entre serra da LOusã e Zêzere, através
de um trabalho e educação de base, contínuo e estruturado, junto da comunidade
escolar conducente a uma cultura de afectos territoriais, de assunção de atitudes
empreendedoras e pró-activas, base dos futuros cidadãos e agentes de
desenvolvimento do território.

Contributo para uma Região Solidária [Competitividade Territorial de ELOZ]

[Articulação com o
Modelo e Objectivos
Operacionais da ELD]

> CONTRIBUIR PARA A COMPETITIVIDADE SOCIAL DO TERRITÓRIO E FIXAÇÃO DAS POPULAÇÕES
B1.2. Criação e desenvolvimento de serviços de formação e aquisição de competências, acompanhamento
pedagógico, ensino e educação
B1.3. Criação de mecanismos de formação e aquisição de competências para a população e as instituições
B1.4. Criação e desenvolvimento de processos locais de animação
J 2.1. Concepção e implementação de mecanismos e exercícios conducentes a melhores práticas
J1.1. Acções de transferência e reaplicação de boas práticas e partilha de saberes-fazer e experiências

Objectivos
 Reforçar o capital social do território, investindo na educação e na qualificação como
factores de competitividade social, perspectivando novas gerações de cidadãos próactivos no desenvolvimento do seu território;
 Promover a educação e a cultura para o desenvolvimento e empreendedorismo como
base de um novo ciclo que induzam um mundo rural mais dinâmico, participativo e
criativo;
 Conceber, implementar e reaplicar metodologias educativas conducentes à construção
de uma Região Solidária.
Descrição das
Actividades

Destinatários
 População do TI, com incidência na comunidade escolar (alunos e docentes dos 1º., 2º
e 3ºs. ciclos, ensinos secundário e profissional)
 Parceiros sociais
Conteúdos
 Metodologias Educativas:
o “A Hora da Controvérsia - Novas Práticas Educativas para a construção de uma
região solidária”
o Programa Nacional de Educação para o Empreendedorismo
o Iniciação ao Empreendedorismo Juvenil
Produtos
 Manual Pedagógico “A Hora da Controvérsia – Novas Práticas Educativas para a
construção de uma Região Solidária” (já produzido e pronto a ser disponibilizado
aos intervenientes na acção)
 Plataforma electrónica simplificada do tipo “e-learning”.
 Materiais pedagógicos inseridos no Curso de Iniciação ao Empreendedorismo
Juvenil
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Concepção e Organização
Planificação, negociação com os interlocutores, acompanhamento e avaliação de um
programa pedagógico e de animação para as escolas; Organização de plano de avaliação
dos serviços: criação de instrumentos de avaliação, tratamento de dados e elaboração
de relatórios; Elaboração de propostas/orçamentos de prestação de serviços lúdicopedagógicos; estabelecimento de contactos com fornecedores de serviços; gestão de
material de armazém; preparação de kits lúdico-pedagógicos; organização de mapas de
trabalho (datas, horários, locais, etc.) e escalas de recursos humanos; etc.

Metodologia

Resultados
Esperados

Desenvolvimento/Implementação
 Acção 11 – A Hora da Controvérsia
o Planificação da Acção, preparação dos materiais pedagógicos, negociação com as
escolas para definição da estratégia de implementação e abordagem preparatória online com os professores.
o Realização das sessões nas escolas.
o Acompanhamento na dinamização das actividades on-line e encontros presenciais.
o Avaliação da Acção e elaboração das respectivas conclusões.
 Acção 12 – Empreendedorismo Jovem
o Planificação da Acção em torno dos conceitos e das metodologias;
o Negociação com as Escolas para implementação de 1 acção-piloto para 2 turmas em
cada uma das 12 escolas dos 2º. e 3º ciclos, secundárias e profissionais do território.
o Realização das sessões nas escolas e acompanhamento, articulação e adequação do
processo de implementação.
o Avaliação da Acção e elaboração das respectivas conclusões.
As Acções previstas têm como finalidade contribuir para um trabalho contínuo junto de
um segmento da população preponderante para o futuro das comunidades rurais, as
crianças e jovens. Perspectiva-se que estas adquiram competências sociais que as
preparem para um papel de futuros agentes de desenvolvimento das suas terras e
região. Para tal, é necessário estimular nestes o afecto territorial, o sentido de pertença,
a apropriação social de um espírito empreendedor e , simultaneamente, induzir atitudes
pró-activas de participação e acção cívica. Para além do diálogo, da articulação de
estratégias e interesses entre os diferentes parceiros no processo em prol do
desenvolvimento do território, perspectivamos uma maior solidez na construção da
matriz de referências dos futuros cidadãos activos do território.
A animação serve assim o propósito do Desenvolvimento, ao incutir em professores e
jovens o apego pela terra e a vontade de permanecerem e interagirem nas
comunidades em que estão inseridos.
Indicadores de Resultados
o Nº. de Parceiros e Agentes Económicos envolvidos nas Acções
o Nº de Escolas beneficiárias das Acções
o Nº. de Turmas e Alunos beneficiários das Acções
o Nº. de Docentes envolvidos nas Acções
o Nº. de Horas de Animação/Sensibilização para as temáticas
o Nº. e Tipo de Materiais didácticos produzidos
o Nº e Tipo de Outras Acções realizadas
o Nº e Tipo de Outras Actividades realizadas

