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Detalhe

23-11-2007 
Projecto Maré-Alta II

Programa de Actividades “Escolhas Portas Abertas” 

Na semana em que se celebra 1 ano desde o início da sua 3ª Fase, o 
Programa Escolhas promove, de 26 a 30 de Novembro, a iniciativa 
“Escolhas de Portas Abertas”. 
 
Esta iniciativa pretende dar visibilidade ao trabalho diariamente desenvolvido 
nos 121 projectos que, localizados em territórios vulneráveis de todo o país, 
contribuem para a inclusão social das crianças e jovens, e para o reforço da 
igualdade de oportunidades. 
  
Neste sentido, o projecto Maré-Alta II, em Peniche, vai desenvolver as 
seguintes actividades: 

� Conferência/Debate sobre “Comunicação interpessoal”, a realizar 
pelo Dr. Luís Miguel Neto, no dia 26 Novembro, pelas 21h30 no 
Auditório do Stella Maris, cujo objectivo é potenciar a participação 
dos encarregados de educação e das famílias de um modo geral, no 
processo educativo e na vida escolar, promovendo espaços de 
reflexão, debate e investigação, envolvendo professores, pais e 
outros agentes educativos, visando consolidar intervenções 
articuladas de combate ao insucesso e abandono escolares. 

� Convívio Institucional, onde estará uma exposição de 
fotografias e trabalhos efectuados na generalidade das actividades 
do projecto e visita guiada à mesma; neste dia também serão 
apresentados os principais resultados do projecto e actuará o grupo 
de Hip-Hop do projecto, as “West Diamonds”. Esta actividade 
vai ocorrer no 28 Novembro 2007, a partir das 17h no Centro 
de Inclusão Digital, na ADEPE – Associação para o 
Desenvolvimento de Peniche 

� Ainda neste mesmo dia e no mesmo local, mas pelas 21 horas, 
esta actividade vai estar disponível para as famílias dos jovens, o
“Entre Famílias”, por forma a promover um maior envolvimento 
dos pais e familiares dos jovens projecto, bem como reforçar a auto-
confiança e auto-estima dos jovens, demonstrando aos pais e 
familiares a sua evolução e performance ao longo do projecto. 

Recorde-se que o projecto Maré Alta II é financiado pela Programa Escolhas 
e tem como elementos do consórcio a Adepe (Associação Para o 
Desenvolvimento de Peniche), a Associação Comercial, Industrial e de 
Serviços de Peniche, a Câmara Municipal de Peniche, a CerciPeniche e o 
Centro de Saúde de Peniche e, desde o passado mês de Outubro, a Comissão 
de Protecção de Crianças e Jovens de Peniche. 

Fonte: O Gabinete de Apoio ao Presidente da Câmara Municipal de 
Peniche
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