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___________________________________________________

CATEGORIA Comunidade
Nome do projeto Escola de Mães
Descrição do projeto
(até 1500 Caracteres – com espaços | Possibilidade de inclusão de links para informações de
suporte à candidatura)

A “Escola de Mães” é um projeto que acompanha as grávidas/mães adolescentes socialmente
mais frágeis que recorrem à Ajuda de Mãe. Estas jovens têm grandes dificuldades na vivência
do seu novo papel de mães em consequência da sua idade, falta de preparação para a
maternidade e falta de apoio familiar, o que leva a problemas de integração sócio-familiar e a
elevadas taxas de insucesso/ abandono escolar, além de um prejuízo em termos de
desenvolvimento emocional e social.
O ciclo de precaridade e risco em que esta nova família se encontra tem tendência a
perpetuar-se na falta de um acompanhamento sistematizado que inclua a jovem num
projecto de mudança e melhoria.
A “Escola de Mães” vai assim criar um ambiente favorável à prevenção do abandono escolar
precoce ou ao retorno à escola, e também à valorização e validação de
conhecimentos/competências adquiridos em contextos formais e informais que as valorizem e
permitam uma melhor vida para a mãe e o seu bebé, através da frequência escolar em Ensino
À Distancia, acompanhamento psicossocial, acompanhamento no domicilio e actividades
complementares para desenvolvimento de competências pessoais, sociais e parentais,
educação para a saúde e formas de contracepção, acesso a novas realidades culturais, partilha

de experiencias, acesso a experiencias laborais que desenvolvam o gosto por uma profissão,
pela iniciativa e empreendedorismo e promoção uma cidadania activa.

Impactes positivos nas partes interessadas da organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

Jovens e famílias – transformação de um problema de vida (gravidez e parentalidade precoces)
numa oportunidade de melhoria com resultados importantes: aproveitamento e progressão
escolar no ano escolar da gravidez e do nascimento do bebé, regresso ao ensino regular ou
inserção em cursos de dupla certificação; crescimento pessoal e social, com vivência de
experiências e ensinos adequados à idade e reintegração familiar; satisfação adequada das
necessidades dos bebés, com ganhos de saúde física e emocional, acesso digno ao mercado
de trabalho
Comunidade - mudança de comportamentos evidenciando os ganhos pessoais e sociais e a
consequente disponibilidade e competencia para uma intervenção mais válida no meio em
que vivem.
Os voluntários e os alunos das universides acompanham o projecto com novos desafios,
novas aprendizagens e partilhas de experiencias que favorecem a empregabilidade.
Tecnicos – melhor resposta na intervenção
Parceiros - A Escola Fonseca Benevides ganhou novas competências que lhe permitiu alargar
o Ensino À Distancia a outros públicos e assegurar a sua sustentabilidade; outros parceiros das
redes locais de acompanhamento e fóruns sociais, reconhecem o impacto do projecto no
desenvolvimento das jovens e na resolução positiva dos casos encaminhados
Patrocinadores - reconhecem a importância do projecto e os bons resultados alcançados e a
importância para a sua própria politica de Responsabilidade Social
https://www.youtube.com/watch?v=XMw2HuHUeNc&feature=youtu.be

Articulação do projeto com a política de Responsabilidade Social da
organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

A Ajuda de Mãe tem por missão apoiar gravidas e famílias para que o nascimento do bebé
possa ser um factor de melhoria de vida da família
Este projecto, que pretende transformar um problema que afecta jovens e familias e que por
norma as põe em risco, em crescimento, desenvolvimento e ganho de competências das
jovens e melhores condições de vida para a família e o bebé, está na própria filosofia de
actuação da Ajuda de Mãe e insere-se fortemente no que consideramos o nosso dever e
responsabilidade social.
Com este projecto foi possível criar 1 posto de trabalho, a integração de voluntários e
estagiários; paralelamente e para reforçar noções de trabalho, iniciativa e proporcionar algum
ganho monetário às mães, desenvolvemos 1 negócio de transformação de fruta e legumes em
produtos gourmet, marca Ajuda de Mãe comercializados em Feiras e Campanhas.
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