SERVIÇOS ENVOLVIDOS
Avaliação Psicológica da Criança;
Encaminhamento para avaliação do estado de saúde física
da criança;
Apoio Psicoterapêutico Individual da criança;
Apoio Psicossocial;
Apoio Psico-Pedagógico;
Apoio Educativo;
Programa de Animação Socioeducativa nos períodos escolares e de férias lectivas;

ENTIDADES PARCEIRAS

Agrupamento Vertical de Ponte de Sor,
Agrupamento de Escolas de Montargil,
Centro de Saúde de Ponte de Sor,
Segurança Social,
CPCJ,
Caminhar - Associação Cristã de Apoio Social,

Apoio e Aconselhamento Parental;
Programa de Treino de Competências Pessoais e Sociais de
crianças em turmas;
Programas de Treino de Competências Pessoais e Sociais
noutros contextos;
Programa de Desenvolvimento de Competências Parentais;
Apoio ao desenvolvimento de Escolas de Pais;

CRIPS - Centro de Recuperação Infantil de Ponte de
Sor,

PROJECTO INTEGRADO
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Cruz Vermelha,
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Juntas de Freguesia.

Apoio Social às famílias carenciadas;
Articulação de apoios no âmbito da Acção Social Escolar;
Encaminhamento e articulação de serviços (RSI, CPCJ, IEFP,
Centro de Saúde);
Encaminhamento e acompanhamento na área da saúde;
Recuperação de habitação degradada.

ENTIDADE PROMOTORA
Reuniões de Equipa de Intervenção Directa e Reuniões de
Parceiros;
Formação da equipa técnica e de parceiros em áreas relacionadas com cada campo de intervenção;
Acções de sensibilização junto de outras entidades que
possam contribuir de uma forma efectiva para o desenvolvimento das acções junto de crianças e jovens e respectivas
famílias;
Apoio a projectos promovidos por outras entidades que
dinamizam acções que concretizam os objectivos do Projecto Integrado;
Articulação dos vários serviços de apoio à família e à criança,
nas áreas da educação, saúde e acção social .
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PROJECTO INTEGRADO DE SAÚDE BEM ESTAR SOCIAL E
DESENVOLVIMENTO HARMONIOSO E SUSTENTÁVEL DE
PONTE DE SOR

ENQUADRAMENTO
O Município de Ponte de Sor é uma instituição atenta a
todas as áreas em que opera. Assim, ao nível social, é

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS/ EIXOS DE INTERVENÇÃO

EQUIPA TECNICA
Técnicos Superiores de Serviço Social,

 Eixo 1—Criança e Família

Técnica Superior de Educação,

Promover o Desenvolvimento Integrado da Criança,

Psicólogas Clínicas,

Promover o fortalecimento das famílias e potenciar o bem -

Socióloga,

estar físico, psicológico e social dos seus elementos.
 Eixo 2—Comunidade e Agentes de Intervenção

Professores,
Enfermeira,

nossa intenção fazer uma intervenção mais focalizada e

Promover a articulação dos serviços, projectos e recursos exis-

Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação,

directa, de forma a tentar resolver situações que provo-

tentes na comunidade,

Técnica Superior de Investigação Social.

quem o mal-estar individual e familiar. Desta forma,

Promover novas parcerias, alargando a rede de protocolos exis-

tentamos prevenir o eclodir de patologias ou comporta-

tentes,

mentos desviantes, aperfeiçoar o relacionamento inter-

Potenciar a acção dos diferentes agentes de intervenção.

pares, melhorar as condições de habitabilidade, proporcionar o melhor aproveitamento escolar, contribuir para
a ocupação dos tempos livres e tudo aquilo que permita
o desenvolvimento da criança de forma equilibrada e
harmoniosa.

OBJECTIVO GERAL
PROMOVER O
SUCESSO
EDUCATIVO
PROMOVER COMPORTAMENTOS

O Projecto Integrado é um projecto de parceria, promo-

SOCIALMENTE
AJUSTADOS
“SABER SER, SABER
ESTAR”

vido pelo Município de Ponte de Sor, que abrange todas

PROMOVER O

CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

as crianças do Primeiro Ciclo do Ensino Básico do concelho de Ponte de Sor, incidindo essencialmente em famílias em situação de vulnerabilidade social.

ENVOLVIMENTO

FAMILIAR E AS
COMPETÊNCIAS
PARENTAIS

MISSÃO DO PROJECTO INTEGRADO

PROMOVER A
SAÚDE E O BEMESTAR BIO-PSICO-

Promover o desenvolvimento integrado da criança e o

SOCIAL

OBJECTIVO ESPECÍFICOS
Melhorar os resultados escolares dos alunos,
Aumentar as competências pessoais e sociais dos
alunos no contexto de sala de aula.
Aumentar competências de relação interpessoal,

As crianças podem ser sinalizadas pelos parceiros , pais
ou professor titular, através de uma ficha de sinalização,

Melhorar a postura cívica com adultos,
Melhorar a postura cívica com os pares.
Aumentar a participação dos pais na vida escolar
dos filhos,
Aumentar e melhorar as competências parentais,
Aumentar o número de pais que se preocupam em
desenvolver as suas competências parentais.
Diminuir factores de risco para a saúde da criança,
Aumentar factores de protecção,
Melhorar a condição física e/ou psíquica da criança.

fortalecimento da família.
PROMOVER A
INCLUSÃO SOCIAL

COMO SINALIZAR

Diminuir factores de exclusão social na criança e na
família.

disponível em todas as instituições parceiras e site do
Município, sempre com a autorização do encarregado
de educação.
As fichas de sinalização deverão ser entregues pessoalmente junto dos Serviços Sociais do Município, ou
enviadas para o Agrupamento de Escolas que a criança
frequenta.

