
Apresentação



A nossa população alvo são crianças e jovens com problemas comportamentais que 
condicionam as aprendizagens  formais e não formais, assim como uma plena 

integração social e profissional; Crianças e jovens que apresentam dificuldades de 
aprendizagem e estão integrados na sua maioria em contextos sócioeconómico 

desfavorecidos e em situação de risco, o que condiciona a igualdade de 
oportunidades e a coesão social; Crianças e jovens que apresentam situações 

comportamentais desviantes que originam processos de escolarização mais curtos, 
condicionando a capacitação para uma futura integração no mercado de trabalho.



Temos desenvolvido uma intervenção conjunta: Projecto, escola, família, 
comunidade, para uma mudança nas atitudes das crianças e jovens, com vista à 
realização plena; Adaptação de estilos de vida saudáveis; Desenvolvimento das 

capacidades de decisão; Respeito e valorização do outro.



A Equipa técnica é composta por uma Coordenadora, Psicóloga, Monitora 
CID@NET, Dinamizador Comunitário.



O consórcio é constituído pelas seguintes entidades parceiras:

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Setúbal (Entidade Promotora e Gestora)

Agrupamento Vertical de Escolas da Ordem de Sant´iago Setúbal
Câmara Municipal de Setúbal

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Setúbal
Fundação Escola Profissional de Setúbal

Instituto Português da Juventude - Delegação de Setúbal
Junta de Freguesia de São Sebastião



O Projecto “Pro Infinito e Mais Além” pretende junto das crianças jovens aumentar a sua  
participação comunitária e cívica, diminuir a info-exclusão, aumentar o acesso a informação 

adaptada e a integração em respostas alternativas, aumentar as competências sociais e 
profissionais, aumentar o vínculo à escola, reduzindo o abandono e o absentismo, diminuir o 

insucesso escolar, aceder a mais oportunidades educacionais, promover nas famílias a aquisição 
de competências de modo a aumentar o reforço das estruturas familiares, aumentar  a 
capacidade de supervisão parental e promoção da integração dos jovens no mercado de 

trabalho, por parte das famílias.



O projecto tem vindo a desenvolver actividades dirigidas à INCLUSÃO ESCOLAR E EDUCAÇÃO 
NÃO FORMAL, são exemplo disso o Espaço Jovem – informativo; Formação parental; Formação 
– competências pessoais e sociais; Workshops  professores; Apoio às aprendizagens escolares; 
Apoio psicopedagógico; Exposições – diversas temáticas; Espaço da família – atendimentos; 

Clube Rádio Escola; Avaliação/Despiste da Linguagem.



Dinamizamos actividades relacionadas com a FORMAÇÃO PROFISSIONAL E 
EMPREGABILIDADE tais como Acções de sensibilização às empresas, Visitas a empresas, 

Formação – competências laborais e o Espaço Jovem – orientação vocacional



Ao nível da DINAMIZAÇÃO COMUNITÁRIA E CIDADANIA desenvolvemos actividades de 
Expressão Corporal, Actividades Desportivas, Ateliers de Verão, Workshop de jovens, Chegar a 

Todos – acções de sensibilização à comunidade e Expressão Dramática.



Para trabalharmos a questão da INCLUSÃO DIGITAL desenvolvemos  Cursos de iniciação às 
TIC, Certificação em TIC, apoio às aprendizagens escolares e ao acesso ao emprego, actividades  
que promovem através da  Internet a formação pessoal e social e actividades que permitam a 

Descoberta da Informática.



De modo a PROMOVER ATITUDES EMPREENDEDORAS E DE CAPAÇITAÇÃO desenvolvemos  
actividades de Formação para o empreendedorismo, Campanhas de marketing social, 

Voluntariado Jovem, Vamos Nós Fazer e Intercâmbio de Jovens. 



Website: http://proinfinitoemaisalem.programaescolhas.pt/

E-mail: proinfinitoemaisalem.pe@gmail.com
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