2011 ano europeu do voluntariado - EduFor é parceiro em projeto de voluntariado
Terça, 06 Dezembro 2011 15:08

Duas voluntárias do Banco Local de Voluntariado de Mangualde, Sandrina Marques e Lígia
Almeida, a exercer funções de Profissional de RVC no Centro Novas Oportunidade do
Agrupamento de Escola de Mangualde, colocam no terreno um projeto de voluntariado
intitulado “Um contributo para as aprendizagens da população adulta e sua inserção na vida
ativa” que tem como destinatários adultos interessados em melhorar as competências de
literacia e de tecnologias de informação e comunicação. Paralelamente a esta atuação, o
projeto pretende ainda fornecer aos grupos desfavorecidos algumas ferramentas necessárias à
sua (re)inserção na vida ativa e, por conseguinte, apoiá-los para uma melhor integração na
sociedade.
O projeto conta com três entidades parceiras, a saber: Câmara Municipal de Mangualde,
Agrupamento de Escolas de Mangualde e Centro de Formação EduFor que, para além de ter
prestado apoio na conceção do projeto, apoiará a sua implementação e será responsável pela
sua avaliação. Será ainda responsável pelos dossier(s) pedagógico(s) e administrativos das
atividades e emitirá, em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde, os certificados.
O projeto foi apresentado publicamente no dia 5 de Dezembro - Dia Internacional do
Voluntariado – numa atividade da Câmara Municipal de Mangualde.
Informações atualizadas sobre o projeto e outras parcerias serão disponibilizadas no blogue do
projeto em http://adultosaprendentes.blogspot.com/ .
Se é docente do 1º ciclo do ensino básico, docente de português ou docente com
competências alargadas em TIC e pretende participar neste projeto de voluntariado como
“monitor”, por favor contacte o EduFor através do e-mail voluntariado@edufor.pt .
Notícia no site da CCM ---»
Cartaz de divulgação --»
Notícia no Jornal O Zurara (atualizado em 16.11.2011) ---»
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