PLANO DE ATIVIDADES 2022
CLAIM Alfândega da Fé

Objetivo Geral:

Colaborar, prestar apoio e mobilizar a população migrante do concelho de Alfândega da Fé para a sua integração

Objetivos Específicos
Atividades

Quando se
Descrição da atividade

realiza ou se
prevê realizar

Atendimentos
(incluir a dimensão de
itinerância sempre que
aplicável)

Mediação (Prestar apoio
Anual
individualizado aos cidadãos
migrantes, ao nível das diversas
áreas, Legalização, apoio social,
certificado da união europeia,
encaminhamento serviços segurança
socia, apoio na inscrição das
matriculas)

Onde se

Parceiros

realiza

Envolvidos

No CLAIM

Seg. Social
Escola
Município
NLI
Escolhas

Meta
(Quantificar)
100% da
população que
se dirige ao
CLAIM

Enquadramento
(âmbito de
realização da
atividade)
Necessidade de
apoio da
população
migrante no
contato com os
serviços.

Acolhimento de Pessoas
Refugiadas
Ações de
sensibilização/formação

A escola vai a casa - O objetivo
passa por facilitar e promover a
Semanal
ligação dos encarregados de
educação com a escola, indo ao
encontro das necessidades
identificadas neste sentido. A equipa
técnica irá fazer a ligação entre
diretores de turma e encarregados
de educação, sempre numa lógica
de apoio permanente às famílias.

Comunidad
e

CLAIM

Escola

Agrupament
o de Escolas
Alfândega da
Fé

Sessões de sensibilização "Eles e
Elas"
Dinamização de sessões acerca da
igualdade de género bem como as
diferentes formas de violência e o
combate às mesmas.

Mensal
Liga dos
amigos

Programa
Escolhas

Gabinete de
Inserção e
Apoio à
vitima de
violência
doméstica.
Claim
Escolhas

90% da
população que
se dirige ao
CLAIM

50% da
população que
se dirige ao
CLAIM

Envolver
cidadãos/ãs
migrantes em
atividades que
promovam a
diminuição do
absentismo
escolar
Pretende-se
promover a
reflexão sobre as
temáticas da
igualdade e
violência assentes
no respeito
mútuo e
aceitação acerca
dos papeis de
ambos géneros.

A saúde bate à porta
Pretende-se que os Técnicos façam
um trabalho individualizado com as
famílias das comunidades alvo no
sentido de promoção da saúde e
prevenção da doença.

Mensal

Comunidad
e

Centro saúde
Claim

- Atingir 60% da
população
migrante
residente no
concelho

Escolas

Ações de aprendizagem
da Língua Portuguesa

Estudo e tenho Futuro

Eventos/Atividades
Interculturais

Dia Nacional da Bulgária

Dinamização de
atividades
promotoras da
importância da
vacinação infantil,
prevenção da
gravidez na
adolescência,
prevenção de
doenças
sexualmente
transmissíveis.

Diário

Agrupamen
to de
Escolas

Agrupament
o de Escolas,
projeto
+CO3SO,
Mediadores
Municipais
para a
Interculturali
dade

100% dos
alunos
migrantes na
escola

Apoio diário em
colaboração com
a professora de
Português Língua
não Materna

3 de Março

Agrupamen
to de
Escolas

Agrupament
o de Escolas,
projeto
+CO3SO,

50% da
comunidade
escolar

Atuação de dança
de alunos de
nacionalidade
búlgara;

Apoio ao estudo e psicopedagógico

Mediadores
Municipais
para a
Interculturali
dade
Outros
Projetos/Iniciativas

exposição de
cartazes alusivos
à cultura búlgara;
vídeo de
promoção da
interculturalidade

