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PROGRAMA ESCOLA+ 
SÍNTESE 
O Programa Escola+ da Associação Lugar do Monstro promove a educação das crianças 

dos 6 aos 16 anos de idade, pertencentes a famílias em fragilidade social do Vale de 

Santarém. 

 

ENTIDADE PROMOTORA 
A associação Lugar do Monstro é uma associação cultural e artística sem fins lucrativos que 

nasceu da vontade de intervir socialmente através da promoção da educação, cultura e 

da arte.  

“QUEREMOS CONSTRUIR UMA SOCIEDADE MELHOR, 

UM PASSO DE CADA VEZ, MARCANDO A NOSSA 

POSIÇÃO EM PROL DAS COMUNIDADES LOCAIS E EM 

ESPECIAL DOS MAIS CARENCIADOS” 

OBJETIVO 
O programa ESCOLA+, da Associação Cultural Lugar do Monstro tem como objetivo o apoio 

à educação de crianças das famílias em fragilidade social no Vale de Santarém.  

A educação é uma condição necessária para da promoção cultural e desenvolvimento 

comunitário. A Associação Cultural Lugar do Monstro pretende implementar um programa 

de apoio a famílias mais carenciadas do Vale de Santarém para financiar o 

desenvolvimento escolar dos seus filhos no ano letivo de 2015\2016. 
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O projeto Escola+ surge da necessidade de valorizar a escola enquanto momento 

privilegiado para a educação das crianças e criar momentos de acompanhamento 

educativo e pedagógico extra curricular. Materializa-se com o acompanhamento 

extracurricular de apoio ao estudo durante os 8 meses letivos do ano escolar da crianças do 

ensino primário no Vale de Santarém. 

PUBLICO ALVO 
Crianças que frequentem o ensino público pertencentes a famílias carenciadas do Vale de 

Santarém. 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
As famílias do Vale de Santarém serão inseridas no projeto mediante candidatura voluntária 

em cooperação com os parceiros sociais da Associação Lugar do Monstro e Junta de 

Freguesia do Vale de Santarém. 

A seleção das famílias é efetuada pelo patrocinador do projeto de acordo com os seguintes 

parâmetros de seleção 

1- Crianças de famílias que os pais se encontrem desempregados 

2- Crianças de famílias que os pais não recebam subsídios sociais 

3- Crianças de famílias monoparentais 

4- Crianças de famílias cujo rendimento per capita seja inferior ao ordenado mínimo, 

5- Crianças de famílias que valorizam a educação dos seus filhos mas que não têm 

capacidade financeira para promover o melhor acompanhamento escolar dos seus 

filhos. 

6- Crianças que tenham tido aproveitamento escolar no ano letivo anterior. 

FASES DE EXECUÇÃO DO PROJETO ESCOLA+ 
1. Angariação de parceiros sociais - Promoção do Projeto Escola+ junto dos potenciais 

parceiros na procura de fundos e apoios para a implementação do projeto no 

terreno. 

2. Seleção das crianças apoiadas – Em cooperação com os parceiros sociais selecionar 

as crianças que serão apoiadas pelo projeto Escola+. 

3. Estudo apoiado – Acompanhamento escolar e reforço do programa de ensino 

curricular com explicações. 

4. Avaliação e controlo – Verificar progressos educativos e implementar medidas 

corretivas. 
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AVALIAÇÃO DO PROJETO 
O projeto Escola+ pretende aumentar o sucesso escolar das crianças apoiadas de uma 

forma holística. Não obstante as notas escolares obtidas pelas crianças apoiadas são o 

principal parâmetro de avaliação do impacto do projeto Escola+. 

Serão implementados três momentos de avaliação distintos que irão resultar no respetivo 

relatório que será apresentado ao patrocinador do projeto assim como o mapa de 

comparências do aluno. 

PARCEIROS SOCIAIS 
O projeto Escola+ depende da sincronização das vontades dos seus promotores. A 

associação Lugar do Monstro executa o projeto Escola+ em cooperação com  a associação 

de pais e agrupamento escolar local, assim como conta com o apoio de várias IPSS locais 

e com a Junta de Freguesia do Vale de Santarém.  

A associação Lugar do Monstro procura parceiros com consciência social e queiram apostar 

na educação como meio de valorizar a comunidade local e promover o seu 

desenvolvimento socioeconómico sustentado. 
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APOIAR O PROJETO ESCOLA+ 
A implementação do projeto Escola+ depende da angariação de fundos junto do 

patrocinador para permitir a aquisição de: 

 4 horas semanais de apoio ao estudo durante os oito meses do ano letivo para 

reforçar os conteúdos ministrados 

Valor a angariar por criança apoiada 

Apoios por aluno durante um ano 

eletivo 
3ªClasse 4ªClasse 

Apoio ao estudo (anual) 960 € 960 € 

Custo operacional  144€ 144€ 

Valor a angariar por aluno 1104 € 1104€ 

 

A tabela que explana o valor unitário por criança da 3ª Classe e da 4ªClasse. Descriminando 

o valor de aquisição de todos os livros escolares obrigatórios e de 4 horas semanais de apoio 

ao estudo durante os oito meses de execução do projeto Escola+. 

COMO APOIAR 
Através de donativo no valor total ou parcial para a execução do projeto Escola+: 

Valor unitário por aluno: 

 3ª Classe – 1 104€ 

 4ª Classe – 1 104€ 

Valor total do projeto: 6 624€ 

A participação como mecenas garante ao mesmo o nosso reconhecimento público de 

gratidão, assim como o direito a relatórios regulares dos resultados obtidos. Garante ainda 

a participação na promoção cultural da comunidade e no acender da luz do futuro nas 

nossas crianças!  

 


