
   

   

   
   

QQQuuueeemmm   sssooommmooosss   nnnóóósss   
 

Nós somos um grupo de pedagogos, professores, educadores, 

trabalhadores de ofício e artesanato, psicólogos, terapeutas de 

várias nações. Desde do verão de 2004 encontramo-nos 

regularmente para trocarmos impressões sobre a qualidade de 

acompanhamento de apoios para jovens em Portugal. Destes 

encontros resultou um projecto qual tem a norma alemã e que 

exclui insuficiências.  

Em Julho de 2006 este grupo formou uma associação com o nome 

Progresso sem fins lucrativos. Começou-se com pedagogia 

intensiva num lar de jovens acompanhados por pedagogos 

“Quinta do Serro“ em Santa Cruz. Devido a várias procuras da 

Holanda e da Alemanha, necessitou-se de duma pedagogia 

diferenciada adequada aos vários comportamentos difíceis dos 

jovens. Foi acrescentado o conceito do projecto a nível de famílias 

de acolhimento, formas de viver com educação acompanhada; 

assim como se realizou um segundo lar acompanhado. Em Maio 

de 2009 ajudamos ao lado de “Quinta do Cerro”, Jovens em risco, 

num novo Setting em “Monte da Lebre”. 

 

GGGrrruuupppooo   AAAlllvvvooo   

Jovens entre 10 e 20 anos: 

- com perturbações da sua capacidade emocional em 

determinados contextos sociais nomeadamente nos 

relacionamentos e na criação de laços afectivos 

- com experiências de abuso e violência 

- que cresceram em famílias multiproblemáticas 

- que viveram em ambientes conflituosos e perigosos 

- com pensamentos radicais e extremista de direita 

- aversão contra a instituição escolar 

- sancionados com liberdade condicional no caso de uma 

penalização jurídica 

 

 OOObbbjjjeeeccctttiiivvvooosss   
 

- fortalecer e aumentar a autoconfiança 

- construir relações estáveis de confiança  

- diminuir medos e angústias existentes 

- superar experiências negativas 

- explorar novas perspectivas e estratégias de comportamento e 

acção 

- aumentar o auto-controlo 

- aprender estratégias para a solução de conflitos e para lidar de 

maneira construtiva com a crítica e o elogio 

- adquirir uma melhor autopercepção como indivíduo 

- encontrarem-se e perceberem melhor dos próprios limites 

- suportar o processo da orientação escolar e profissional  

- assumir a responsabilidade em relação à sua vida 

- serem capazes de trabalhar autonomamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMMiiissssssãããooo   

Cada pessoa é influenciada pelo ambiente em que vive. Muitas das 

crianças e dos jovens com os quais nós trabalhamos cresceram 

num meio social oprimido e pouco favorável. Segundo a Teoria do 

„Mileu“, isto é, do espaço social, de Klawe e Berner, estes jovens 

aprenderam a „funcionar” neste ambiente e adquiriram certos 

comportamentos padrão para enfrentar essa mesma realidade em 

que se viam inseridos. Para crianças e jovens de famílias 

problemáticas, cuja vida diária desde os primeiros anos da infância 

implicou violência, abuso de todas as formas ou rupturas de 

relações, tendo aprendido assim a comportar-se de uma maneira 

que é vista como problemática pela sociedade.  

Um corte radical com este ambiente provoca nos jovens um 

afastamento mental e emocional em relação ao mesmo. Têm assim 

a oportunidade de se distanciar dos comportamentos, dos 

problemas e das experiências do passado. O novo ambiente em 

Portugal significa novos desafios o que os motiva a ganhar novos 

comportamentos e mais confiança tanto em si próprios como 

noutras pessoas. 
 

FFFaaassseeesss   dddooo   AAAcccooommmpppaaannnhhhaaammmeeennntttooo   
 

Preparação 

- os jovens são informados acerca das possibilidades e 

perspectivas nos projectos 

- contactos com as famílias / organização do projecto 

Integração 

- mín. 7 semanas – fase 1 

- caso necessário fase de diagnose 

Acompanhamento intensivo (fase 2/ 3 / 4) 

- plano de educação 

- projectos da família em Portugal 

- acompanhamento psicológico e terapêutico, hipoterapia 

- formação escolar e profissional, orientação profissional 

- trabalho pedagógico em projectos (ex. Pedagogia da 

Experiência) 

Preparação do regresso à Alemanha (fase 5) 

- preparação para uma vida autónoma, acompanhamento 

da vivência numa casa compartilhada ou individual 

Acompanhamento posterior 

- é executado em cooperação com o respectivo país 

 

EEEqqquuuiiipppaaasss      

- dois pedagogas 

- dois Educadoras de primeira infância  

- dois Ergo terapeutas 

- quatro Monitores de actividades ocupacionais de reabilitação 

- dois Professores de equitação 

- quatro Professoras 

- dois Psicólogas externas 

- uma Terapeuta familiar na Alemanha 


