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03 de Outubro de 2016 
Assunto: Proposta de parceria 

Como ajudar a construir um novo espaço de aprendizagem? 

O Projecto Eres vive e convive dentro da Comunidade de Leça da Palmeira.  
É um espaço com pessoas que fazem deste projeto um dos quatro protótipos de comunidades 
de aprendizagem em Portugal.  
Está conectado com um movimento que visa melhorar o paradigma educativo, estando 
consciente que essa melhoria passa por vezes com um descoser da actual realidade do sistema 
educativo instituído em Portugal, semelhante a tantos outros, que nos últimos anos tem sido 
colocado em causa um pouco por todo o mundo.  

Esta iniciativa tem como visão e como missão ajudar numa nova construção social, acreditando 
que um novo modo de educar e aprender são basilares para a mudança de paradigma. 
Para que isto possa acontecer é necessário reavaliar um conjunto de conceitos, um conjunto de 
saberes e um conjunto de vocábulos.  
Mais do que escrever ou dizer, é necessário agir em conformidade com os nossos princípios e 
valores, materializando alguns conceitos de muitos teóricos em educação. 
E citando um pouco de Paulo Freire, “aprendemos uns com os outros, em qualquer tempo, em 
qualquer lugar e de qualquer modo, desde que mediatizados pelo mundo”, podemos afirmar 
que o Projecto Eres não trabalha para a comunidade, mas sim trabalha com a comunidade.  
Acreditamos que uma simples alteração na palavra para por com faz toda a diferença.  

Percebemos bem as reais necessidades das crianças, dos jovens e das famílias do século XXI. 
Nesse sentido, propomos sair do paradigma de “ocupação” de tempos livres para transformar 
os períodos “pós-escolares” em períodos de expansão da aprendizagem e desenvolvimento de 
competências, através de oficinas e outras ferramentas que dão espaço para a expressão e 
desenvolvimento dos talentos pessoais, das competências psico-sociais e do abraçar dos 
sonhos individuais, construindo pessoas mais sábias e felizes.   

Somos um projeto com quase sete anos de existência. Define-se este momento como o tempo 
dedicado a aprofundarmos os diálogos, interagirmos, desenvolvermos o nosso sentido de nos 
relacionarmos com os outros, completando-o com as mais diversas parcerias com a restante 
comunidade.  

Acreditamos profundamente num espírito de missão e, como tal, cremos ser possível acolher 
todas as crianças, jovens e adultos e a cada qual dar as condições necessárias para 
conseguirem alcançar a felicidade e a sabedoria. Não nos chega apenas cuidar de alguns. E os 
outros que não tiveram a possibilidade de participar numa educação de modo mais integral e 
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holística? E os outros que ainda não tiveram a oportunidade de se consciencializarem que é 
possível fazer diferente e melhor? 

É neste momento que achamos importante dar a conhecer este projeto, e o que nele se 
desenvolve. É neste momento que é possível contagiar outros e outras e mostrar que é possível 
todos sermos verdadeiramente felizes nos dons que cada qual desenvolve à sua maneira, ao 
seu ritmo, e dentro de um modo individual de agir.  

Quando mais damos, mais recebemos, e o que procuramos sempre encontramos. Neste 
sentido, queremos propor a toda a comunidade educativa de Leça da Palmeira e Matosinhos (e 
não só) a possibilidade de integrarem de um modo parcial o Projecto Eres.  

Temos espaços, pessoas, ideias e projetos a desenvolverem-se, e queremos propor a 
integração de todos os interessados nestas iniciativas.  
Queremos perceber quais são os desejos, as vontades e as necessidades de todos vós, e juntos 
construirmos algo melhor.  

Contamos com um conjunto de projetos integrados dentro do Projecto Eres, desde uma escola 
de música, um atelier de artes plásticas, uma carpintaria, um atelier de costura e moda, um 
espaço de tecnologia, e muito mais. 
Contamos igualmente com as mais diversas parcerias institucionais, nomeadamente com o 
poder público local e alguns estabelecimentos de ensino superior, sendo o caso da ESAD e da 
FEUP. 

Nunca é demais referir, que ao incluirmos um Membership adulto, propomos que os adultos 
envolvidos na educação das crianças e dos jovens, possam começar a criar competências 
parentais, para um educar integral. 

Sugere-se as seguintes inscrições nas oficinas de comunidade mediante o seguinte esboço: 

Package - Community workshops

MEMBERSHIP 
KIDS

INDIVIDUAL BASIC PLUS PREMIUM SCHOOL 
COMMUNITY
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Estamos disponíveis para fazermos uma sessão de esclarecimento junto dos pais. 
Expectáveis pela partilha da mesma. 
Em contacto. 
Pelo Eres 
Filipe Jeremias 
[Coordenador do Projeto]

Acesso a: - Oficinas 
avulso 
- Estudo 
autónomo

- Mais que 1 
bloco de 
oficinas 
semanais

- Até 1 bloco 
de oficina 
semanal 
- Estudo 
autónomo com 
10h de 
utilização 
semanal 
- Membership 
Basic (Adults)

- Entre 2 e 3 
blocos de 
oficinas 
semanais 
- Estudo 
autónomo com 
15h de 
utilização 
semanal 
- Membership 
Basic (Adults)

- Mais de 3 
blocos de 
oficinas 
semanais 
- Estudo 
autónomo sem 
limite de 
horário 
- Membership 
Basic (Adults)

Mensalidade As condições 
estão de 
acordo com o 
plano geral de 
oficinas (Em 
anexo)

10% desconto 
em cada bloco 
escolhido

10% desconto 
no bloco 
escolhido + 
50€ pelo 
estudo 
autónomo

15% desconto 
nos blocos 
escolhidos + 
50€ pelo 
estudo 
autónomo

20% desconto 
nos blocos 
escolhidos + 
50€ pelo 
estudo 
autónomo

Inscrição anual 25€ 20€ 80€* 80€* 80€*

Renovação 
anual

25€ 15€ 75€* 75€* 75€*

Notas: 
* - O preço da inscrição e da renovação inclui abertura de processo, seguro, e anuidade de Membership Basic (Adults). O preço 
da inscrição pode ser paga em duas vezes. 
- O valor de desconto é apenas aplicável ao valor da oficina e não ao valor do material da oficina.  
- As oficinas contempladas estão disponíveis dentro do quadro letivo. 
- As oficinas de teatro, música e dança, colaboram entre si, desenvolvendo um projeto trimestral. 
- Para familiares em 1º grau, aplica-se um desconto de mais 10‰ nas mensalidades do Membership PREMIUM e SCHOOL 
COMMUNITY, sobre o segundo  
- As oficinas podem decorrer dentro ou fora do edifício Eres, de acordo com o número de participantes inscritos. 
- Poderá existir a possibilidade de ir buscar as crianças e os jovens à escola, em transporte escolar.  
- Escola de música - consultar a tabela de preços Carl Orff - Projeto.
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