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Para participar neste projeto ou para qualquer 
esclarecimento, por favor contacte-nos através  
do telefone 239 247 413 (10h00 – 13h00)  
ou do email geral.projetogabc@gmail.com

A equipa encarregada do estudo cumprirá  
as orientações que regulam a investigação  
com crianças e famílias. 

Deste modo, todos os dados recolhidos manterão  
a confidencialidade individual de cada família 
participante e serão somente utilizados para  
fins de investigação.

Esta recolha de dados pessoais é controlada  
e fiscalizada pela Comissão Nacional de Proteção  
de Dados e pela Direção-Geral da Educação. 

Se tiver quaisquer dúvidas em relação aos seus 
direitos, pode contatar a referida comissão  
(geral@cnpd.pt), ou o coordenador do projeto 
(helder.pais@dge.mec.pt).

Projeto Piloto

GruPos aPrender, brincar, crescer

tel.: 239 247 413 (10h00 – 13h00)
geral.projetogabc@gmail.com

direção-Geral da educação / Mec

Hélder Pais e Liliana Marques

Fundação calouste Gulbenkian

Alexandra Marques

Fundação bissaya barreto

Lúcia Santos e Joana Freitas Luís

iscte-iul

Joana Alexandre

universidade de coiMbra

Maria Clara Barata e Bruno de Sousa

acM / ProGraMa escolhas

Júlia Santos

participar

Grupos 
para crianças  
até aos 4 anos 
acompanhadas 
dos seus pais 
ou cuidadores

Projeto financiado pelo Programa
para o Emprego e Solidariedade Social  
da Comissão Europeia –  
PROGRESS (VP/2013/012)
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caros pais / cuidadores
A Direção-Geral da Educação (DGE), em parceria  

com a Fundação Calouste Gulbenkian (FCG),  

a Fundação Bissaya Barreto (FBB), o ISCTE – Instituto 

Universitário de Lisboa, a Universidade de Coimbra (UC) 

e o Alto Comissariado para as Migrações (ACM) estão  

a desenvolver, à semelhança de outros países, um 

projeto designado Grupos Aprender, Brincar, Crescer.  

Este projeto-piloto é financiado pela Comissão Europeia.

finalidade  Os grupos têm como principal  
objetivo fomentar a aprendizagem natural da criança 
através do brincar e promover interações entre todos  
os participantes, crianças e adultos.

para quem?  Crianças até aos quatro anos que  
não frequentem a creche ou o jardim de infância, 
acompanhadas pelos pais, ou por um outro cuidador.  
A participação no projeto é gratuita.

como?  Os participantes (crianças e adultos)  
reúnem duas vezes por semana, duas horas por dia,  
com dois monitores formados e supervisionados  
por um educador de infância.

onde?  Próximo de si em espaços da comunidade  
a definir, como por exemplo, escolas, instituições 
públicas e de solidariedade, e outros espaço públicos.

quando?  Duas fases de funcionamento:
• Fase 1: outubro de 2015 a julho de 2016.
• Fase 2: setembro a novembro de 2016.
A distribuição das famílias interessadas pelas  
duas fases será feita por sorteio.

como participar?  Inscrevendo-se!  
Para isso basta comunicar a uma das entidades parceiras 
na sua comunidade o seu interesse, ou preencher  
o destacável. Será então contactado pela equipa  
do projeto que lhe vai explicar todo o processo.  
Pré-Inscrições: até 1 de julho de 2015.

o estudo  O projeto piloto é acompanhado  
de um estudo para analisar como funcionam os grupos,  
e qual a utilidade que têm para as famílias participantes, 
nomeadamente no desenvolvimento das crianças, nas 
competências dos Pais/Cuidadores para interagir  
com estas, na sua inserção socioprofissional e na sua 
participação na comunidade. Este estudo está a cargo  
da Universidade de Coimbra, em colaboração com  
o ISCTE-IUL.

Contactaremos todas as famílias interessadas  

de maneira a agendar um primeiro contacto. 

Este primeiro contacto realiza-se na casa onde  

a criança reside, ou noutro espaço em que os pais  

e criança estejam à vontade. Iremos entrevistar  

os Pais / Cuidador da criança (ex. mãe, pai, avó)  

e fazer algumas observações, sem alteração  

do seu dia-a-dia. 

Este período inicial decorrerá entre julho  

e setembro de 2015.

ficha de inscrição

 DiSTRiTO

 EnTiDaDE

 Eu,    

 mãE/Pai/CuiDaDOR(a) Da CRiança

 RESiDEnTE Em

Declaro que tive conhecimento da finalidade  
e procedimento de participação no projeto  
Grupos Aprender, Brincar, Crescer através da leitura deste 
folheto. Confirmo a minha disponibilidade e interesse  
em participar e autorizo os investigadores responsáveis  
a comunicarem comigo através dos seguintes contatos:

 TElEfOnE

 E-mail

 aSSinaTuRa

 DaTa
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