
BRINCA
APOIO AO ESTUDO E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO 1º AO 3º CICLO

Período de execução:

• Durante o ano letivo (projeto de
continuidade), desde 2012.

Beneficiários:
• 40 beneficiários por ano letivo (20 do

1º ciclo e 20 do 2º e 3º ciclo)
• 80 familiares dos respetivos alunos (nas

reuniões de pais, festas comemorativas
e no atendimento regular ou pontual)

• 20 voluntários (que colaboram na
dinamização das atividades)

Implementador:
• Associação Helpo

Parceiros:
• Câmara Municipal de Cascais
• Agrupamento de Escolas de Alvide
• Escola Profissional Val do Rio

• Fundação Auchan
• Refood Cascais
• Fator C

• GrandVision
• Galp

Financiadores:
• Câmara Municipal de Cascais

• Associação Helpo
• Mecenas

Objetivos Gerais:

• Aumentar a valorização escolar por parte das crianças,
dos jovens e suas famílias.

• Contribuir para a melhoria do desempenho escolar das
crianças e jovens.

• Fornecer ferramentas que contribuam para o aumento
de competências pessoais e prevenção de
comportamentos de risco.

O Projeto BRINCA (Bairro Reunido Inicia Novos Caminhos de Aprendizagem) visa proporcionar às crianças e
jovens acesso ao estudo acompanhado e atividades lúdicas que estimulem as suas capacidades emocionais,
sociais e relacionais; criando um espaço onde possam ser crianças e ao mesmo tempo trabalhar competências
sociais, relacionais e cognitivas que contribuam para um desenvolvimento saudável e para a prevenção de
comportamentos de risco.
O Projeto BRINCA surge em 2012 no bairro das Fontainhas em Cascais, como resposta a um conjunto de
necessidades identificado nesta comunidade. No levantamento prévio, foram identificados um conjunto de
problemas, dos quais se podem salientar: as famílias desestruturadas; o desemprego; a falta de atenção às
crianças por parte dos pais por falta de tempo ou por negligência; a ausência de atividades lúdicas e tempo de
qualidade para as crianças; a dificuldade de aprendizagem; a alimentação deficiente e a oscilação da frequência
escolar. Neste contexto surge o projeto BRINCA, como uma resposta de proximidade à população local,
respondendo diretamente à necessidade de acompanhamento de crianças e jovens da comunidade, prevenindo
comportamentos de risco. Decorre agora a sua 9ª edição, no âmbito dos projetos de apoio à infância em
Portugal.

Implementação do projeto:

• O BRINCA funciona de 2ª a 6ª feira na Ludoteca das
Fontainhas.

• Existem dois grupos, de 20 elementos cada, um de 1º
ciclo e outro de 2º e 3º ciclo, que funcionam de forma
alternada no apoio ao estudo e nas atividades
pedagógicas.

• Ambas as atividades são dinamizadas por monitores
voluntários que colaboram com a Helpo, um ou dois dias,
por semana.

• Espera-se, ao longo do projeto, aumentar o número de
experiências em contexto lúdico-pedagógico e aumentar a
valorização da escola por parte das crianças, jovens e
famílias.


