
Protocolo das entrevistas aos Animadores 3D 

 

Entrevista à S. 

 

Os 3D existem desde Julho de 2007, não é? Quando é que vocês (tu e a tua irmã) 

entraram? 

Sim, entrámos mesmo no inicio. 

 

Porque é que decidiste entrar no grupo? 

Foi tudo por acaso, estava a falar com outra monitora que também trabalho no 

acompanhamento de crianças, e ela estava a falar de uma formação que tinha começado 

nesse dia e eu entrei um dia depois. Era durante, já não me lembro… quatro semanas, 

qualquer coisa assim, estive lá, ya. No dia a seguir em vim. 

 

E com a tua irmã, foi a mesma coisa? 

Foi. 

 

E quais é que eram os teus objectivos, na altura, quando entraste, o que e que querias 

daqui? 

Na altura foi assim muito de repente, não estava à espera. Ouvi falar dos animadores 

3D, tinha uma ideia do que eram mas realmente quando eu vim é que vi o que eram. 

 

E agora, quais é que são os teus objectivos? Tu vieste para cá ver o que era, mas 

mantiveste-te aqui durante um ano, quais é que são os teus objectivos agora? 

Então, os meus objectivos agora é todas as formações que houver sobre isso fazê-las. Já 

tenho dois certificados… 

 

Estás a estudar? 

Sim, estou. Estou num curso profissional de cozinha e pastelaria. 

 

Então não é uma ambição tua trabalhar com crianças, como monitora, como 

animadora…? 

Não, não. Como primeiro plano não. 

 



Mas é uma área que te interessa? 

Sim, interessa-me e gosto de fazer nas férias, ou seja é como, um hobby.  

 

Quais é que são os pontos fortes do grupo? 

Se calhar a maneira como nos damos, no princípio não era tanto, mas agora damo-nos 

melhor. Nós já nos conhecíamos… mas depois é que começámos a falar. 

 

E a nível das formações, quais é que são os pontos fortes? 

São vários…. 

 

O que é que mais gostas nas formações? 

As formações mais práticas.  

 

Quais é que são os pontos fracos do grupo? 

Se calhar, às vezes a falta de comparência, às vezes nem todos podem aparecer… 

digamos que o grupo tem muitas quebras. 

 

Como é que funciona o grupo? 

Funciona… agora tem estado parado… 

 

Sim, mas como é que vocês se dão, é mais como um grupo de amigos, é mais como 

um grupo de trabalho, conseguem conciliar bem o trabalho…? 

Mais na base da brincadeira… 

 

Isso facilita ou dificulta o trabalho? 

Facilita e dificulta ao mesmo tempo. 

 

Porquê? 

Porque se calhar se estivéssemos aqui todos naquela séria se calhar metade já não estava 

aqui, e depois é uma maneira de fazermos as duas coisas ao mesmo tempo. 

 

O que é que mudou na tua vida depois de teres entrado nos 3D? 

Se calhar, já tinha feito várias actividades com as crianças e vim-me a interessar mais. 

 



Mas há pessoas no grupo que têm a ambição de vir a trabalhar com crianças, não é? 

Tu no teu caso não… mas há quem tenha essa ambição? 

Eu não porque faço outra coisa… mas sim… 

 

Há pessoas no grupo que têm o interesse de trabalhar com crianças e estão a investir 

num futuro através dos 3D. 

Sim, porque estão a trabalhar com crianças ao mesmo tempo que têm formação do 

grupo como animadores. 

  

Então e quais é que achas que foram as maiores decepções do grupo? 

Não sei. 

 

E surpresas, coisas que não estivessem à espera que acontecessem e que 

aconteceram? 

Os fins-de-semana que estivemos fora, estivemos três fins de semana fora. 

 

E o que é que te faz continuar aqui? 

É a vontade de fazer as formações. 

 

E o facto de a tua irmã estar cá ajuda-te, isto é, se ela não estivesse já também não 

vinhas? 

Na fase inicial era assim, agora se ela não quiser vir eu venho na mesma. 

E no caso dela, ela está a estudar também? 

Sim, está a tirar um curso profissional de secretariado. Também não tem nada a ver com 

trabalho com crianças, é como eu, isto é como um hobby para as férias… 

 

Mas acaba por ser uma mais-valia, se num futuro próximo não conseguirem 

trabalhar noutras áreas, pelo menos têm esta formação. 

Sim, claro. 

 

Então e isto do trabalho com crianças, era uma vocação que tu tinhas, uma vontade 

ou vieste para ver no que dava. 

Não, eu já tinha trabalhado outras vezes, já tinha feito colónias de férias como 

colaboradora. Eu fiz isto porque sabia que tinha algum interesse em fazê-lo. 



 

Então e no grupo?  

Alguns deles não têm nenhum tipo de experiência anterior, mas têm vontade, porque 

também alguns mais novos, naquela fase dos 14-15 anos, ainda não podem trabalhar 

como animadores. Eu também quando comecei a trabalhar como animadora tinha por 

volta dessa idade e não tinha qualquer tipo de experiência, mas temos de começar por 

algum lado.  

 

O grupo tem vindo a crescer ou é um grupo que tem mantido sempre as mesmas 

pessoas? 

Saíram algumas… ficaram algumas… 

 

E isso mexeu com a base do grupo? 

Mais ou menos… porque começámos no nível um, e agora já é o nível dois e como já 

eram poucas pessoas entraram outras, já tivemos que fazer uma adaptação, porque 

tivemos que recuar um bocado para os outros aprenderem e saberem as bases. 

 

E isso mexeu com a identidade do grupo? 

Não. 

 

Como é o ambiente do grupo, há discussões…? 

Não. 

 

…Dividem-se em grupos…? 

Ah, isso acontece. Não há problemas entre nós, mas isto também tem a ver com a fase 

inicial de quando estão aqui. Por exemplo, vêm umas três pessoas, no inicio ficam mais 

à parte, mas depois quando se integram no grupo fica tudo bem. 

 

Então é uma fase de integração pela qual os novos membros passam. E o grupo tem 

tendência para se fechar quando chega uma pessoa nova? 

Ah, depende das pessoas e das pessoas que conheces da rua, porque se vais e não 

encontras pessoas que conheces é mais difícil. 

 



Por exemplo, se eu agora entrasse no grupo, como não conheço ninguém tinham 

tendência para se fechar, é isso? 

Depende… se tivesse tendência para se fechar era mais difícil. 

 

Sim, mas isso é normal. Mas se as pessoas forem fechadas vocês também não tentam 

pô-las mais à vontade? 

Depende… algumas pessoas 

 

Depende de quem é? Se já a viram na rua ou não e da opinião que têm dela? 

Pois… (risos) Porque aqui também se conhece toda a gente e se eu a vejo já na tua e não 

lhe falo na rua, porque é que vou falar aqui? É mais ou menos isso que acontece às 

vezes. 

 

Sim, mas depois aqui já estão no mesmo grupo, depois até já podem começar a falar 

na rua! 

Pois… (risos) 

 

As pessoas que estão no grupo há mais tempo não fazem diferença com as pessoas 

que estão no grupo há menos tempo? Isto é, acham que sabem mais porque já cá 

estão há mais tempo e põem-nos um bocadinho de parte. 

Não, damo-nos todos bem, somos amigos. 

 

Então e o trabalho com as crianças… vocês fazem estágios, aqui. 

Às vezes há actividades que em que vamos fazer colaboração ou mesmo como 

monitores. 

 

E as formações são realmente importantes para esse trabalho nas instituições? 

São, eu por exemplo este ano fui fazer quatro semanas ali no PER 11 de ocupação de 

tempos livre e ajudou muito as formações. O que tinha aprendido aqui usei lá. 

 

Ou seja, são formações mesmo à medida. 

Sim. 

 

 



Entrevista ao P. 

 

Porque é que decidiste fazer as formações dos animadores 3D? 

Primeiro era porque estava desempregado e precisava de me distrair e de arranjar… a 

minha intenção com os 3D foi para arranjar trabalho, mesmo. E depois a partir daí eles 

disseram que tinha de fazer formação, não é? Fui fazendo a formação com a intenção de 

um dia trabalhar nesta área, pelo menos, estás a ver? Também porque, ya, gosto de 

crianças, brinco bué, sou uma pessoa buéda brincalhona estás a ver? 

 

Quantas formações fizeste? 

Fiz três. 

 

Como é que tomaste conhecimento do grupo? 

Foi no K’CIDADE, ao frequentar o espaço digital. Vi lá um cartaz e eles falaram 

comigo também. Já não me lembro quem é que falou comigo… 

 

E então ficaste interessado, querias encontrar emprego e foste fazer as formações. E 

como é que eram as formações? Eram úteis para desempenhares o teu trabalho ou 

não? 

Por acaso eram. Aprendi e, estás a ver?, não tinha muita experiência nessa área e 

aprendi bué, estás a ver? Eles ensinaram… eu acho que foi fixe. Ainda temos tido 

formações e eu acho que está a ser muito fixe as formações dos 3D.  

 

Continuas a fazer as formações? Sempre que há formações novas vais fazer? 

Vou, vou. 

 

E porque é que vais fazer mais formações? 

Vou porque estou a trabalhar como animador sociocultural aqui na escola noventa e um 

e está-me a ajudar bué, estás a ver? Tipo, é da minha área, estás a ver? Estou a aprender 

buéda coisas, até jogos mesmo, muitos jogos que eu não sei e lidar com várias 

situações, estás a ver? E eu às vezes penso “Ah, já me aconteceu isto”… e eu às vezes 

agi um bocado mal e outras agi bem… 

 

 



Como é que é o ambiente dentro do grupo? 

Eu acho que é bom… é fixe, somos amigos. É pessoal diferente também… é pessoal 

novo, brinca mas brincam muito, não é? Mas quando é para trabalhar eles trabalham. Eu 

acho que na parte dos 3D não há aspectos negativos. 

 

E quais é que são os aspectos positivos do grupo? 

São todos… eu acho que são todos. Brincamos muito, estás a ver? E somos amigos, 

sinto união, ajudam-se uns aos outros nos trabalhos. Toda a gente que está lá eu acho 

que quer levar aquilo mesmo a sério. 

 

E quais é que achas que são as maiores surpresas que tu tiveste com o grupo e que o 

grupo teve? 

Surpresas… não estou a ver agora nenhuma assim… 

 

E decepção, tiveram alguma decepção? 

Não… 

 

E dificuldades para o grupo? Em tudo, mesmo a nível dos estágios… da passagem da 

teoria para a prática… 

Isso não foi difícil, mas como eles são mais novos também - digo-te isso porque eu sou 

mais velho do grupo – eles como são mais novos falta-lhes maturidade e eu sabia lidar 

com algumas situações que eles não sabem bem. Mas eu acho que eles estão dispostos a 

aprender, e isso é um aspecto fixe, estás a ver? 

 

Brincam demasiado, é isso? 

Distraem-se bué nas brincadeiras. 

 

Ou seja, às vezes acabam por se colocar ao lado das crianças com quem estão a 

trabalhar em vez de se verem como uma figura de autoridade, é isso? 

Sim, é mesmo isso. 

 

E quais é que achas que são as mais-valias do grupo? 

É bom para quem está desempregado e muitos deles não têm trabalho ainda, mas é uma 

mais-valia para arranjar trabalho. Eu acho que… estás a ver? 



 

As formações por si só acabam por ser uma mais-valia, é isso? 

Sim, eu acho que sim, ajuda bué. 

 

Achas que as formações dos animadores 3D, uma vez que são a nível de animação de 

crianças, são importantes na tua vida pessoal? 

Sim, eu acho que sim. E mesmo também, estou a adquirir mais experiência de vida, 

neste caso. Eu acho que sim. 

 

E até mesmo a adquirir mais competências que acabam por ajudar na tua 

empregabilidade. 

Sim, e ajudou-me a arranjar emprego, tipo como aqui já me conheciam dos 3D e de 

estar ali na escola a desempenhar as actividades, e aqui eles acharam que tipo tinha 

competências para estar aqui a trabalhar como mobilizador, eu estou a trabalhar aqui 

como mobilizador. 

 

Então os 3D mudaram a tua vida radicalmente. 

Ya mudou, arranjei emprego e tipo aqui nesta história há uma cena bué engraçada. Eu 

comecei a fazer trabalho comunitário porque tinha uma multa para pagar, e comecei ali 

na escola sessenta e sete, e ficava lá – fiquei dois meses lá – no recreio com os miúdos e 

isso. Depois, sai dali e comecei a fazer formação, comecei a fazer formação e fui 

trabalhar para a escola vinte e um. Depois da escola vinte e um vim para aqui. Foi uma 

reviravolta mesmo… espantosa. Para mim é espantoso… fiquei tanto tempo sem 

trabalhar e agora… para mim é fixe. Mudou bué, mudou a minha vida mesmo… 

 

E como é que é o grupo? Quais é que são as principais características do grupo? 

É pá, as pequenas falhas é mesmo só da maturidade deles, que eles não são muito 

maturos em várias coisas. Eles podem aceitar… tipo tu podes pô-los a desempenhar 

uma função, eles gostam mas não têm maturidade suficiente para agarrar aquilo bem, 

estás a ver? É só mais isso… É pessoal que se tu lhes dás uma tarefa para fazer eles 

aceitam e querem aprender, mas é aquela coisa a maturidade já vem da pessoa e eles é 

que têm que mudar as opções deles e começar a pensar um pouco mais sério. 

 



E qual é que achas que foi a formação mais importante que fizeste? Foram todas ou 

há alguma que se destaque mais? 

Foram todas… a da sexualidade que tivemos agora há pouco tempo. Eu acho que isso é 

bué importante, tanto em termos de prevenção como de falar com as crianças sobre o 

assunto, estás a ver? Isso às vezes é complicado… quando me chegar uma criança aqui 

a perguntar “como é que se faz isso”, “como é que se faz aquilo”… eu acho que isso é 

bom, porque mesmo pessoas mais velhas não conseguem falar. Eu acho que isso foi 

fixe. 

 

E em termos de actividades que o grupo tenha feito, quais é que achas que foram as 

mais importantes? 

Foi estar aqui na… mas isso também tem a ver com o fim-de-semana. A gente fomos 

três fins-de-semana para fora mais o K’CIDADE e o ISU, na Escola 21, na minha 

escola, eu acho que esse dia foi buéda marcante porque fizemos actividades que nem eu 

faço lá, que não é habitual eu fazer lá com os miúdos, e acho que foi uma semana bué 

activa, estás a ver? Eu acho que foi fixe. 

 

E achas que é bom o facto de terem estágios? Porque vocês fazem as formações, mas 

depois também têm um estágio e trabalham como animadores, achas que isso é bom? 

Isso é bom, isso é bom. Porque nós não moramos todos juntos, não é? E mesmo estes 

estágios junta o pessoal, porque nós reunimo-nos praticamente só quando é as 

actividades, quando vamos fazer umas actividades com as crianças, ou quando vamos 

sair para fora ou uma cena assim. 

 

E achas que é importante fazer as formações a um nível mais teórico e depois fazerem 

o estágio? 

Teórico nós já tivemos bué… 

 

Sim, mas é isso, se achas que é importante depois passarem as coisas para a prática 

para ver como é que funcionam, mesmo na realidade? 

Sim, eu acho que sim… 

 

Achas, então, que é uma boa metodologia aquela que usam, isto é, dão-vos a teoria 

mas depois têm que trabalhar na realidade, mesmo. 



Sim, eu acho que é bom isso. Devia era haver mais estágios pelo menos para o pessoal 

começar a habituar-se a estarem em trabalho e lidar com as situações, porque de todos 

só eu é que estou a trabalhar com crianças, o E. também… tipo eu e mais outro rapaz é 

que trabalhamos mesmo na área, o resto entra em estágios e isso foram só uma vez ou 

outra… 

 

E os estágios são de pouco tempo…? 

Pouco tempo, pouco tempo. 

 

Ou seja, achas que devia ter uma actividade que lhes desse experiência durante mais 

tempos, para perceberem como é aquele trabalho, mesmo a nível profissional. 

Sim, e o problema que está aí também tem a ver com o pagamento. Tudo o que eles 

fazem eles vêm com aquela ideia… também é porque precisam, não é? Se calhar eu 

também… eu agora também estou a trabalhar, se calhar se fosse só para fazer estágio se 

calhar até nem ia, não é? Sem receber nada, fazer um estágio de três meses… por isso 

eu também não posso dizer nada. 

  

Quantas pessoas estão no grupo? 

Uns doze para aí… 

 

E as idades? 

Entre os 18 e os 20… a mais nova é uma rapariga, tem uns 15 ou 16 anos… mas de 

resto está tudo lá para os 18. Eu sou o mais velho, tenho 22 anos. 

 

Também é normal que notes falta de maturidade… tu és o mais velho e já trabalhas, 

mesmo que estejam por volta dos 18 anos tu já és 4 anos mais velho. 

Sim… e tipo é também porque eu trabalho há mais tempo… já sei como estar num 

trabalho. Já tenho aquela ideia, aquela noção do que é que pode acontecer… tipo, não 

vou estar igual, não é? 

 

Tem uma forma de estar mais formal… 

Mais formal, isso mesmo, mas eles ainda não têm isso, porque tipo, acho que nunca 

sequer trabalharam, estás a ver? Só mesmo na parte do estágio… e acho que isso é que 



traz-lhes maturidade… se eles começasse agora a trabalhar a sério… também é porque 

estão a estudar, são novos… 

 

Sim, mas achas que se o estágio fosse mais tempo isso ia mudar? 

Podia mudar, porque era uma experiência mais intensiva… sei que era bom… podia 

mudar o desleixo deles próprios, estás a ver? 

 

Mas este é um grupo que trabalha ou é um grupo que se desleixa? 

Trabalha… são brincalhões estás a ver? Eles são novos… são brincalhões… é normal, 

se calhar… até eu, até agora ainda sou… eles são brincalhões e falta-lhes um pouco 

mais de maturidade, é só mais isso. 

 

Qual é que achas que foi a actividade que correu pior? Achas que houve alguma 

actividade que fosse assim… 

…Não… tipo a única parte, o aspecto mais negativo foi tipo as Irmãs do Bom Pastor 

fizeram uma candidatura, estás a ver? E nós estivemos lá, os 3D… eu também estive lá, 

e havia lá uma rapariga, ela e a Ana não se deram muito em, estás a ver? Acho que foi 

isso… de aspecto negativo acho que foi isso. 

 

A Ana tinha-me falado que os 3D são para todos os jovens da Alta de Lisboa. Tendo 

em conta que há alguma rivalidade entre os bairros, também há rivalidades desse 

género no grupo ou dão-se todos bem? 

Não, damo-nos todos bem. 

 

E quando entra uma pessoa nova, fica facilmente integrada? 

Sim, eu acho que sim. Não estou a ver… não sei… Tipo, eu a meu ver… eu sou tipo 

aberto, não é? Já fui uma pessoa totalmente diferente do que sou agora, estás a ver? Já 

fui uma pessoa buéda fechada, não confiava mesmo nas pessoas… abri-me bué com o 

tempo… eu acho que eles também… se for para apoiar apoiam, só se não gostarem da 

pessoa. Tipo, no inicio a pessoa fica um bocado à parte, mas depois passa. 

 



Perguntas S. Perguntas  P. 

Quando entraram 
no grupo? 
 

Desde o início. Quantas formações fez? Três.  

Razões que 
levaram a entrar 
no grupo 

Teve conhecimento e foi experimentar.  Estava desempregado; 
Precisava de se distrair; 
Arranjar emprego; 
Trabalhar na área das formações; 
Gosto pelas crianças; 
Brincalhão. 

Quais são os seus 
objectivos 

Fazer todas as formações; 
Tem dois certificados. 

Como tomou conhecimento 
do grupo? 

K’CIDADE (espaço digital) 
Viu cartaz e falaram com ele. 

Ocupação Estudante (curso profissional de cozinha) Dificuldades do grupo Falta de maturidade; 
Não saberem como agir em determinadas situações; 
Distraem-se nas brincadeiras; 
Não se vêem como figuras de autoridade nos estágios; 
Acha que estão dispostos a aprender para superar as 
dificuldades. 

É ambição 
trabalhar como 
animador? 

Não como primeira opção. Mais-valias do grupo Bom para arranjar emprego; 
Formações ajudam muito; 
As formações são uma mais valia para a vida pessoal; 
Aquisição de mais experiência de vida. 

Animação é uma 
área de interesse? 

Interessante; 
Gosta de fazer nas férias; 
Hobby. 

Características principais do 
grupo 

Imaturidade em alguns aspectos; 
Aceitam tarefas; 
Querem aprender; 
Não têm maturidade suficiente para agarrar bem a 
função. 

 



Perguntas S. Perguntas  P. 

Há pessoas no grupo 
interessadas em 
trabalhar como 
animadores? 

Sim. 
Há pessoas que trabalham na área ao 
mesmo tempo que estão a ter 
formações. 

Características principais do 
grupo (cont.) 

Têm de mudar de opções; 
Têm de ter mais maturidade. 

Pontos fortes do grupo Relação entre o grupo; 
Inicialmente não se davam bem. 

 Todos; 
Brincadeira; 
Amizade; 
União; 
Entreajuda no trabalho; 
Levam as coisas a sério. 

Pontos fracos do grupo Assiduidade; 
Grupo tem “quebras”. 

 Não há aspectos negativos. 

Como funciona o 
grupo? 

À base da brincadeira. Formação mais importante Todas importantes; 
Sexualidade destacou-se; 
Importante em termos de prevenção; 
Importante saber como falar com as crianças; 
Sabe responder a qualquer questão; 
É bom, as pessoas mais velhas não conseguem falar 
sobre o assunto. 

Isso facilita ou dificulta 
o trabalho? 

Facilita e dificulta; 
Se levassem muito a sério já tinham 
desistido; 
Aprender e brincar em simultâneo. 

Actividade mais 
importante? 

Actividades na escola 21 no âmbito dos fins de semana 
fora (promovidos pelo K’CIDADE e pelo ISU); 
Actividades que não são habituais fazer com crianças; 
Semana muito activa; 
Marcante. 

 



Perguntas S. Perguntas  P. 

  Actividade que correu pior Nenhuma em particular; 
Estágio nas Irmãs do Bom Pastor (Atritos entre uma 
técnica do K’CIDADE e um elemento do grupo). 

Mudanças na sua 
vida depois de ter 
entrado nos 3D 

Maior interesse pelo trabalho com 
crianças. 

 3D ajudaram a arranjar emprego; 
Trabalhar como imobilizador do ISU; 
Mudança radical na sua vida; 
Começou a fazer trabalho comunitário para pagar uma 
multa (2 meses); 
Começou a fazer as formações dos Animadores 3D; 
Depois foi trabalhar para a escola 21; 
Depois começou a trabalhar no ISU; 
Grande reviravolta na sua vida; 
Muito tempo desempregado; 
Espantoso. 

Maior decepção Não houve.  Não houve. 

Maior surpresa Fins-de-semana fora.  Não houve. 

O que o fez 
continuar 

Vontade de fazer as formações.  Trabalha como animador sociocultural na escola 91 e 
está a ajudar muito; 
Aprende muitas coisas; 
Reflexão sobre as práticas e atitudes a tomar e já 
tomadas. 

A sua irmã estar 
no grupo é uma 
motivação para 
vir? 

Na fase inicial sim; 
Agora não. 

  

 



Perguntas S. Perguntas  P. 

O que faz a sua 
irmã? 

Estudante (Curso profissional de 
secretariado); 
É um hobby. 

  

Porquê trabalhar 
com crianças? 

Já tinha trabalhado em colónias de férias; 
Interesse em fazer formações. 

  

Porque é que as 
pessoas do grupo 
vieram fazer estas 
formações? 

Ainda não têm idade para trabalhar; 
Começou a trabalhar como animadora por 
volta dos 14/15 anos; 
Não tinha experiência; 
Tem de se começar por algum lado. 

  

O grupo tem vindo 
a crescer? 

Saíram algumas e ficaram outras. Quantas pessoas tem o 
grupo? 

Cerca de doze. 

A saída dessas 
pessoas mexeu 
com a base do 
grupo? 

Mais ou menos; 
Entraram pessoas novas; 
Necessidade de voltar às bases para os 
outros aprenderem. 

Qual as idades dos 
membros do grupo? 

Entre os 18 e os 20; 
Mais novo tem 15 ou 16 anos; 
maioria tem cerca de 18 anos; 
Ele é o mais velho, com 22. 

A saída dessas 
pessoas mexeu 
com a identidade 
do grupo? 

Não. É o mais velho e já trabalha. 
É natural que sinta alguma 
falta de maturidade. 

Trabalha há mais tempo; 
Sabe como estar num trabalho; 
Tem noção daquilo que pode acontecer; 
Grupo não tem esse saber-estar; 
Nunca trabalharam; 



 

Perguntas S. Perguntas  P. 

  É o mais velho e já trabalha. É 
natural que sinta alguma falta de 
maturidade. (cont.) 

Só fizeram estágios; 
Estágios trazem maturidade; 
São novos; 
Estão a estudar. 

Como é o ambiente do 
grupo? 

Há grupos (pessoas que estão desde o 
inicio no grupo e aqueles que se vão 
juntando); 
Não há problemas entre si; 
Não há discussões; 
Há uma fase de integração. 

 Bom; 
Amigos; 
Pessoas jovens e brincam muito; 
Quando é para trabalhar trabalham; 
Brincalhões; 
Falta um pouco de maturidade. 

Como é essa integração Depende das pessoas; 
Depende da opinião que têm da pessoa; 
Depende da personalidade da pessoa. 

 Integração fácil; 
É uma pessoa aberta; 
Apoiam a pessoa; 
Se não gostarem da pessoa não a apoiam; 
No inicio quem entra fica um pouco à parte, 
mas depois integra-se. 

  Uma vez que os animadores 3D são 
para todos os bairros da Alta de 
Lisboa, nota-se alguma rivalidade 
entre moradores de diferentes 
bairros? 

Não há rivalidades; 
Dão-se todos bem. 



 

Perguntas S. Perguntas  P. 

Então e em relação ao 
trabalho com as 
crianças, fazem estágios? 

Colaboração em actividades; 
Monitores em actividades. 

Achas que é bom terem 
estágios? 

É bom; 
O grupo reúne-se sem ser para formações; 
É bom passar a teoria para a prática. 

  A metodologia é adequada? Sim; 
Deviam haver mais estágios para o grupo se habituar; 
Apenas ele e outro rapaz trabalham na área; 
O resto do grupo entra em estágios poucas vezes; 
Estágios são de pouco tempo. 

  Deviam haver mais estágios 
durante mais tempo para 
perceberem como é a 
realidade profissional? 

Sim; 
Problema do pagamento; 
Precisam do dinheiro; 
Se o estágio fosse mais tempo poderiam ter uma maior 
maturidade; 
Podia mudar o descuido com as suas vidas; 
Incutir mais responsabilidade. 

As formações foram 
importantes para esses 
estágios? 

Sim; 
Fez quatro semanas de ocupação 
dos tempos livres e as formações 
ajudaram muito; 
Usou o que aprendeu; 
São formações à medida. 

As formações eram úteis 
para desempenhar o 
trabalho? 

Sim; 
Não tinha experiência na área; 
Aprendeu muito; 
Está a gostar das formações. 
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Dados Pessoais 

Nome: 

Idade: 

Escolaridade completa: 

 Se tem curso superior, indique qual? 

 Tem algum curso profissional, indique qual? 

Qual a sua situação sócio-profissional? 

  Empregado                 Desempregado                    Estudante  

Outro:  

Se está empregado:  

Qual a sua profissão? 

Onde é que trabalha? 

   Se é estudante: 

O que estuda? 

Onde estuda? 

Mora na Alta de Lisboa? Sim                             Não 

Se sim, em que Zona, PER, Rua? 

Se não, onde mora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionário 

Este questionário inscreve-se num estágio a decorrer este ano lectivo 
(2008/2009) no Programa K’CIDADE sobre as histórias de vida dos grupos que 
este programa acompanha. Assim, este questionário destina-se a recolher 
informações e opiniões dos membros dos Animadores 3D sobre este grupo, pelo 
que a sua colaboração é fundamental pois quem faz a história de algo são as 
pessoas que nela estão envolvidas. OBRIGADO!  
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1. Participa ou já participou noutras actividades do K’CIDADE? 

Sim                     Não 

 Se sim… 

1.1. Em quais participa? 

 

 

1.2. Em quais participou? 

 

 

2. Como tomou conhecimento dos Animadores 3D? 

    Amigos/ Colegas                                          Cartazes/ Publicidade       

    Vizinhos     Outro:  

3. Quais foram os seus três principais motivos para participar nesta (s) 

actividade/ actividades? 

 

 

 

 

 

4. Participou/frequentou mais do que uma actividade dos animadores 3D? 

Sim                           Não 

(Se não, passar à questão 6) 

 

5. Em quantas actividades dos Animadores 3D já participou/frequentou? 

5.1. Quais? 

 

 

 

 

5.2. Quais foram as suas três principais motivações para frequentar 

mais do que uma formação? 
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5.3 As suas motivações ao longo das formações foram… 

 

 Diferentes                                 As mesmas  

 

5.3.1. Se foram diferentes, explique o que mudou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Por que razão frequentou apenas uma formação? 

  

 

 

 

7.  Quais considera serem os três pontos fortes/ os aspectos mais 

positivos deste grupo? (em termos de trabalho e de relações pessoais) 

 

EM TERMOS DE TRABALHO EM TERMOS DE RELAÇÕES PESSOAIS 
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8.  Quais considera serem os três pontos fracos/ os aspectos 

negativos deste grupo? (em termos de trabalho e de relações 

pessoais) 

 

EM TERMOS DE TRABALHO EM TERMOS DE RELAÇÕES PESSOAIS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. O que é que esta (s) actividade/ actividades trouxeram de esperado/ 

inesperado para si? (Indique três aspectos positivos e negativos) 

 
ESPERADO POSITIVO INESPERADO POSITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERADO NEGATIVO INESPERADO NEGATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

10. Em que medida a (s) actividade/ actividades que fez modificaram a 

sua vida? (Mais valias deste grupo para a sua vida tanto a nível 

profissional como pessoal) 

 

 

 

 

 

 

 

11. Considera a metodologia de formação utilizada nas actividades 

adequada às suas necessidades, aprendizagens e expectativas? Se sim 

em que medida? Se não, o que faria de diferente? 

 

 

 

 

 

 

 

12. Já desenvolveu actividades numa instituição parceira ao abrigo de um 

projecto dos Animadores 3D? 

 

Sim   Não 

(Se não, passe à questão 14, se sim passe à questão seguinte) 

 

13. Nessa experiência de integração numa entidade parceira indique três 

aspectos positivos e negativos de como viu, sentiu e experienciou 

esta relação com as entidades, técnicos e filosofia. 

 

 INTEGRAÇÃO PROMOVIDA PELO K’CIDADE NA INSTITUIÇÃO PARCEIRA 

 

TRÊS 
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ASPECTOS 

POSITIVOS 

 

 

 

 

TRÊS 

ASPECTOS 

NEGATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 INTEGRAÇÃO DOS ANIMADORES 3D NA INSTITUIÇÃO PARCEIRA 

RELAÇÃO DOS ANIMADORES 3D COM 

OS TÉCNICOS DA INSTITUIÇÃO 

PARCEIRA 

RELAÇÃO DOS ANIMADORES 3D COM 

A FILOSOFIA DE TRABALHO DA 

INSTITUIÇÃO PARCEIRA 

 

TRÊS 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÊS 

ASPECTOS 

NEGATIVOS 
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14. Se nunca trabalhou com nenhum dos parceiros do K’CIDADE no 

âmbito das actividades dos Animadores 3D, como encara essa 

possibilidade num futuro próximo? Porquê? (Indique pelo menos três 

justificações) 

 

 

 

 

 

 

 

15. O que irá fazer com esta (s) formação/ formações? (Utilidade da 

formação, como vou usar o que aprendeu, para que irão servir estas 

novas competências.) 

 

 

 

 

 

 

 

16. Do que conhece (do que já sabe, viu, ouviu, conversou…), qual 

considera ser o papel do K’CIDADE na Alta de Lisboa (mais valias, 

diferenças na comunidade, inovações)? 
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Idade 20 anos 17 anos 18 anos 21 anos 29 anos 27 anos 16 anos 26 anos 19 anos 

Escolaridade 11º ano 8º ano Curso 
profissional 
(recepção 
de oficina) 

9º ano  Licenciatura 
em desenv. 
Comunitário 
e saúde 
mental 

Licenciatura 
em 
Psicologia 
social e das 
organizações 

8º ano 9º ano 8º ano 

Ocupação Empregada/ 
estudante 

Estudante Estudante Desempregado Empregado Empregado Estudante Desempregado Estudante 

Profissão Monitora    Professor de 
AECs 

Professor de 
AECs 

 Animador/ 
servente 

 

Local de 
Trabalho 

AIEC    Escola EB 1 
Maria de Luz 
de Deus 
Ramos 

Escola EB 1 
Maria de Luz 
de Deus 
Ramos 

   

O que estuda Administração Concluir 9º 
ano 

Técnico de 
recepção de 
oficina 

   Concluir 9º 
ano 

 Concluir 9º 
ano 

Local onde 
estuda 

Escola D. 
Pedro V 

Escola 
básica D. 
José I 

    Escola 
básica 2,3 
D. José I 

 Escola 
básica 2,3 
D. José I 

Onde Mora Alta de Lisboa Alta de 
Lisboa 

Alta de 
Lisboa 

Alta de Lisboa Ameixoeira Lumiar Alta de 
Lisboa 

Alta de Lisboa Alta de 
Lisboa 

Zona/PER/Rua Bairro da Cruz 
Vermelha 

Av. Carlos 
Paredes 

PER 11 Av. Carlos 
Paredes 

  Av. Carlos 
Paredes 

PER 7 Bairro da 
Cruz 
Vermelha 
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Actividades 
de K’CIDADE 
em que 
participa 
(Fora os 3D) 

    Formações das 
AECs 

Formações das 
AECs 

   

Actividades 
do K’CIDADE 
em que já 
participou 

Trabalho com 
as irmãs do 
Bom Pastor. 

  Atelier de 
cozinha 
italiana; 
Espaço 
Digital. 

Mini-jogos da 
Lusofonia; 
Formações do 
K’CIDADE da 
Ameixoeira; 
Formação das 
AECs. 

Mini-jogos da 
Lusofonia; 
Formações das 
AECs. 

 Várias, mas 
não se 
lembra. (TDK, 
por exemplo) 

 

Como tomou 
conhecimento 
dos 3D 

Amigos/ 
colegas 

Técnico do 
K’CIDADE 

Amigos/ 
colegas 

Amigos/ 
colegas 

Amigos/ 
colegas 

Amigos/ 
colegas 

Amigos/ 
colegas 

Cartazes/ 
publicidade 

Amigos/ 
colegas 

Três principais 
motivos para 
participar nos 
3D 

Trabalha com 
crianças e quer 
saber mais; 
Conhecer e 
experienciar 
dinâmicas 
desconhecidas. 

Gosto por 
crianças; 
Conhecer 
pessoas 
novas. 

Gosto por 
crianças. 

Conhecer 
pessoas; 
Divertir-se; 
Gosto por 
crianças. 

Consolidar 
conhecimentos 
na área da 
animação; 
Abordar novas 
técnicas de 
animação. 

Consolidar 
conhecimentos 
na área da 
animação; 
Abordar novas 
técnicas de 
animação. 

Gosto por 
crianças; 
Estar 
ocupada; 
Divertir-se. 

Objectivo a 
atingir; 
Gosto por 
crianças; 
Empenho. 

Pensou 
que ia 
gostar. 
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Em quantas 
formações 
dos 3D já 
participou? 

Trabalhar com 
as crianças na 
Ludoteca das 
irmãs do Bom 
Pastor; 
Jogos da 
Lusofonia; 
Formação 
sobre a 
sexualidade; 
Fins-de-
semana fora. 

Uma. Todas as 
formações. 

Uma. Conceitos de 
animação; 
Tipos de 
Liderança; 
Digital; 
Mini-jogos 
da lusofonia. 

Conceitos de 
animação; 
Tipos de 
Liderança; 
Digital; 
Mini-jogos 
da lusofonia. 

Uma. Várias, mas 
não se lembra. 

Uma. 

Motivações 
para 
participar em 
mais do que 
uma formação 

Trabalhar com 
crianças; 
Novas 
aprendizagens. 

 Curiosidade; 
Ganhar 
experiência 
no trabalho 
com a 
criança; 
Aprender 
coisas 
novas. 

 Abordar as 
diferentes 
dinâmicas 
da 
animação: 
digital, 
dinâmicas e 
desporto. 

Abordar as 
diferentes 
dinâmicas da 
animação: 
digital, 
dinâmicas e 
desporto. 

 Saber mais.  

Motivações 
ao longo das 
formações. 

Diferentes  As mesmas.  As mesmas. As mesmas.  As mesmas.  

 



 A.A. A.VD E.T. M.J.G. M.I.S P.D V.P. M.V. D.N. 

O que 
mudou 

Aprender 
cada vez 
mais. 

        

Porque 
frequentou 
só uma 
formação 

 Não teve 
conhecimento 
de outras; 
Não teve 
interesse 
noutras. 

 Não teve 
conhecimento 
de outras. 

  Foi a 
formação 
que mais 
interessou. 

 Não teve 
conhecimento 
de outra. 

Pontos 
fortes do 
grupo 
(Relações 
pessoais) 

 Aprender a 
lidar com 
crianças. 

 Bom trabalho 
em equipa. 

Versatilidade; 
Dinamismo; 
Criatividade. 

Versatilidade; 
Dinamismo; 
Criatividade. 

 Curiosidade; 
Entreajuda. 

Espírito de 
equipa. 

Pontos 
fortes do 
grupo 
(Trabalho) 

Boa 
relação. 

 Amizade. Boa relação, 
apesar de não 
se 
conhecerem. 

Conhecer 
pessoas; 
Partilha de 
conhecimentos. 

Conhecer 
pessoas; 
Partilha de 
conhecimentos. 

 Competitividade; 
Frontalidade. 

Fazer novos 
amigos. 

Pontos 
fracos do 
grupo 
(Relações 
pessoais) 

 Levantar 
cedo. 

  Abuso de 
confiança; 
Falta “Saber-
estar”. 

Abuso de 
confiança; 
Falta “Saber-
estar”. 

Levantar 
cedo. 

Vergonha de 
dizer/ falar; 
Pouca 
sinceridade. 
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Pontos fracos 
do grupo 
(Trabalho) 

    Pontualidade; 
Assiduidade. 

Pontualidade; 
Assiduidade. 

 Pouca 
motivação 
pessoal. 

 

Aspectos 
positivos que 
as actividades 
trouxeram 
(Esperados) 

   Trabalhar com 
crianças bem-
dispostas. 

Recolha de 
material; 
Aprender 
coisas novas. 

Recolha de 
material; 
Aprender 
coisas novas. 

 Qualidade de 
ensino; 
Dedicação; 
Preocupação. 

 

Aspectos 
positivos que 
as actividades 
trouxeram 
(Inesperados) 

    Área Digital. Área Digital.  Paciência; 
Trabalho de 
equipa. 

 

Aspectos 
negativos que 
as actividades 
trouxeram 
(Esperados) 

   Trabalhar com 
crianças e pais 
mal-educados. 

     

Modificações 
na sua vida 
(pessoal e 
profissional) 

Novos 
conhecimentos; 
Pôr em prática 
novas 
dinâmicas 
tanto a nível 
pessoal como 
profissional. 

Não 
mudou 
muito. 

Trabalho com 
crianças 
devido às 
diversas 
aprendizagens. 

Mais paciência 
com crianças 
desconhecidas; 
Ensino de 
alguns jogos às 
crianças nos 
mini-jogos da 
Lusofonia. 

Aplicação das 
dinâmicas 
aprendidas 
nas 
formações 
dos 3D no 
seu trabalho. 

Aplicação das 
dinâmicas 
aprendidas 
nas 
formações 
dos 3D no 
seu trabalho. 

Não 
mudou 
muito. 
(Pouco 
tempo de 
frequência 
no grupo) 

Correcção de 
erros (a nível 
profissional); 
Rigor ( a nível 
pessoal). 
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Metodologia 
das formações 

Adequada.   Adequada; 
Aprendizagens 
de jogos e 
práticas; 
Falar sobre a 
teoria e como 
agir face a 
determinadas 
situações;  
Teoria é, por 
vezes, 
aborrecida. 

Adequadas; 
Sessões 
práticas e 
dinâmicas; 
Conhecer 
formadores 
com 
diferentes 
experiências 
(mais 
partilha e 
abordagem 
de 
diferentes 
técnicas). 

Adequadas; 
Sessões 
práticas e 
dinâmicas; 
Importância 
da presença 
dos 
formadores 
(maior 
partilha de 
experiências). 

 Adequada. 
Formações 
práticas. 

 

Desenvolveu 
algum estágio 
nos 3D 

 Não Não Não Não Não Não Sim, mas não 
se lembra. 

 

Como vê a 
possibilidade 
de trabalhar 
uma entidade 
parceira dos 
3D 

 Positiva; 
Entrar em 
contacto 
com 
crianças; 

 Positiva; 
Entrar em 
contacto com 
crianças; 
Conhecer 
novas pessoas; 

Positiva; 
Conhecer 
novas 
pessoas; 
 

Positiva; 
Conhecer 
novas 
pessoas; 
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Como vê a 
possibilidade 
de trabalhar 
uma entidade 
parceira dos 
3D (Cont.) 

 Exercer a 
sua função 
como 
animadora; 
Conhecer 
pessoas 
novas. 

 Fazer novas 
amizades; 
Ensinas 
aspectos que 
aprenderam 
ao longo das 
formações. 

Conhecer novos 
contextos; 
Conhecer novas 
práticas; 
Conhecer novos 
caminhos. 

Conhecer novos 
contextos; 
Conhecer novas 
práticas; 
Conhecer novos 
caminhos. 

Positivo; 
Entrar em 
contacto 
com 
crianças; 
Conhecer 
pessoas 
novas. 

  

Utilidade da 
formação 

Aplicação 
das 
dinâmicas 
aprendidas 
nas 
formações 
dos 3D no 
seu trabalho. 

Usar a 
formação 
num dos 
parceiros 
do 
K’CIDADE 
para 
mostrar o 
que 
aprendeu. 

Trabalhar 
com 
crianças na 
colónia de 
férias (em 
Agosto). 

Ensinar aos 
pares que se 
podem fazer 
jogos 
inovadores 
com pouco 
material; 
Diversão sem 
muitas 
dificuldades; 
 

Aplicar os novos 
conhecimentos/ 
dinâmicas no 
seu trabalho. 

Aplicar os novos 
conhecimentos/ 
dinâmicas no 
seu trabalho. 

Lidar 
melhor 
com as 
crianças; 
Saber 
como 
animar as 
crianças. 

Trabalhar na 
área; 
Poder 
ensinar os 
outros. 

Trabalhar 
na área; 
Ajuda na 
vida pessoal 
e 
profissional. 
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Utilidade da 
formação 
(Cont.) 

   Usar as novas 
competências 
para outras 
pessoas que 
não conhecem 
o trabalho e os 
objectivos dos 
3D. 

     

Papel do 
K’CIDADE na 
Alta de 
Lisboa 

Importante; 
Desenvolve 
actividades 
para todas as 
idades. 

Centro de 
ajuda 
(escola, 
emprego, 
formação); 
Mostra que 
conseguem 
ir mais 
longe. 

Ajudar a 
comunidade 
a ter um 
futuro 
melhor; 
Ajudar a 
comunidade 
a arranjar 
emprego e a 
ter 
formação; 
Ajudar os 
grupos a 
organizar 
actividades. 

Ajuda as 
pessoas a 
alcançarem o 
seu objectivo, 
com o auxilio 
das suas 
parcerias; 
Auxílio na 
procura de 
emprego; 
Dá voz à 
comunidade; 
Dá 
informações 
aos 
moradores; 

Importante; 
Inovador nas 
suas 
práticas; 
Tenta 
conhecer as 
necessidades 
da 
comunidade 
e dar-lhes a 
resposta 
adequada; 
É uma mais-
valia. 

Importante; 
Capacita as 
pessoas a 
serem 
independentes; 
Capacita as 
pessoas a 
empreender; 
Desenvolve 
competências 
básicas dos 
sujeitos para 
melhorar a sua 
condição de 
vida. 

Ajuda as 
pessoas a 
nível 
profissional. 

Motivação da 
comunidade; 
motivação dos 
jovens nesta 
fase de crise; 
Permite que as 
pessoas usem 
computadores; 
Acreditar que 
os habitantes 
da Alta de 
Lisboa podem 
unir-se, 
partilhar o 
espaço, 
respeitarem-se 
e vencerem na 
vida. 
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Papel do 
K’CIDADE na 
Alta de Lisboa 
(Cont.) 

   Desenvolve 
projectos para 
ocupar os 
jovens e para 
os auxiliar nas 
suas escolhas; 
Ajuda a 
melhorar a 
vida dos 
residentes da 
Alta de Lisboa. 

     

 



Texto para o PhotoStory dos Animadores 3D 

 Os animadores 3D iniciaram o seu percurso no K’CIDADE em Julho de 2007, 
como um grupo organizado. O nosso grupo nasceu do programa Escolhas, através de 
um consórcio entre o ISU, o K’CIDADE, a GEBALIS, a Câmara Municipal de Lisboa, 
o Centro Social da Musgueira e a Associação de Moradores do Bairro da Cruz 
Vermelha. 

O nosso grupo tem a vertente de Projecto de Inovação Comunitária combinada 
com formação, uma vez que nos desenvolve e desperta para a realidade profissional, 
fornecendo competências pessoais e sociais necessárias para a empregabilidade em si, 
como é o caso da pontualidade, assiduidade, etc. Ao mesmo tempo cumprimos um 
calendário de formação contínua para desenvolvermos competências de trabalho com 
crianças em três áreas-chave: Desporto, Dinâmica de Grupo e Digital (os 3D), tornando-
nos uma bolsa de animadores para escolas e instituições, quer parceiras quer não.  

 O nosso grupo reúne jovens de vários PER’S da Alta de Lisboa, entre os 15 e os 
29 anos, e é um grupo bem-disposto, que partilha o gosto de trabalhar com crianças. 
Uma parte de nós encontra-se semanalmente, regra geral às quintas-feiras, e todos temos 
formações quinzenalmente aos sábados de manhã.  

 Tomámos conhecimento deste grupo através de amigos e colegas, de publicidade 
ou então de técnicos do K’CIDADE e decidimos participar para conhecermos pessoas 
novas, aprender coisas novas e para nos divertirmos. Para além disto, gostamos de 
crianças e queremos saber como trabalhar com elas. Na verdade alguns de nós já 
trabalham com crianças, quer por formação profissional na área fora dos Animadores 
3D, como professores de AEC’S e monitores CAF, por exemplo, quer por através destas 
formações tornarmo-nos elementos de referência para exercer a profissão de 
animadores, como é o caso de um mobilizador comunitário do ISU. Assim, estamos 
motivados, por um lado, para consolidar conhecimentos na área da animação infantil e 
por outro para aprender a trabalhar com crianças, depende do dos conhecimentos e 
interesses de cada um.  

Apesar da maior parte de nós estar interessados em trabalhar com crianças no 
nosso futuro, existem alguns membros do grupo que não estão interessados neste 
trabalho para o seu futuro profissional. Vêem-no como um hobby e como 
conhecimentos que podem ser usados no dia-a-dia, com os nossos familiares e amigos. 
Contudo, consideram-no uma mais-valia para o seu futuro, pois é mais formação e é 
mais uma porta que se abre. 

Neste momento estamos a cumprir o segundo calendário de formações, sendo 
que fomos perdendo alguns membros pelo caminho e ganhando outros. Aqueles que se 
têm mantido ficam por curiosidade, para ganhar experiência e para saber cada vez mais, 
quer estejam interessados em trabalhar na área, quer não. Os outros frequentaram 
apenas uma formação porque não tiveram conhecimento ou interesse noutra. 



Nós temos uma boa relação dentro do grupo, somos unidos e damo-nos bem, 
sendo que uns conhecem-se melhor do que outros. Isto também está relacionado com a 
entrada posterior de alguns membros. Somos frontais uns com os outros, apesar de às 
vezes haver alguma vergonha em falar. 

Trabalhamos bem em equipa e ajudamo-nos uns aos outros sempre que 
necessário. Consideramo-nos um grupo de trabalho criativo, dinâmico, versátil e com 
vontade de aprender. Contudo temos como pontos fracos a pontualidade e a 
assiduidade, um pouco relacionada com as formações serem de manhã e termos de 
acordar cedo. Para além disto, dado a idade de alguns de nós, nem sempre temos a 
postura mais correcta nas formações e actividades desenvolvidas, comportando-nos 
mais como um grupo de amigos do que como um grupo de trabalho.  

Alguns de nós fizeram estágios no âmbito deste grupo, em instituições 
parecerias do K’CIDADE. Estes momentos foram muito importantes para vermos como 
é a realidade do trabalho com crianças. Durante estes estágios sentimos que aquilo que 
aprendemos durante as formações foi realmente importante para as actividades 
desenvolvidas. São, de facto, formações feitas à medida. Mas consideramos que estes 
estágios deviam ser mais longos, pois não temos o tempo suficiente para percebermos 
como funciona realmente uma dinâmica profissional. Contudo aqui coloca-se o 
problema de não nos pagarem durante os estágios. Aqueles que ainda não trabalharam 
em nenhum parceiro encaram essa possibilidade como algo de muito positivo, quer pelo 
contacto com as crianças, pelo conhecimento de novos contextos, pessoas, práticas e 
realidades, quer até mesmo para ensinar algumas das aprendizagens realizadas durante 
as formações às instituições. 

Feitas as formações pretendemos pôr em prática as aprendizagens realizadas ao 
longo das formações em situações de prática profissional, seja num dos parceiros do 
K’CIDADE seja noutra, sendo que alguns de nós irão trabalhar durante este Verão em 
colónias de férias. Para além disto pretendemos ensinar aos nossos pares aquilo que 
aqui aprendemos e como nos podemos divertir com pouco material e sem grandes 
dificuldades. Uma das formas para desenvolver na pratica as nossas aprendizagens e 
poder ganhar algum dinheiro com as actividades, foi apresentar um projecto à Gebalis 
para financiar actividades de ocupação de tempos livres com a candidatura durante o 
mês de Agosto. Cinco de nós estamos a preparar o projecto que vai iniciar em breve. 

A verdade é que este grupo e aquilo que aqui aprendemos ajuda-nos tanto 
pessoal como profissionalmente, pois em casa também temos e teremos crianças com 
quem temos de lidar, educar e brincar todos os dias. Logo, mesmo que não pretendamos 
trabalhar nesta área é sempre uma mais-valia ter conhecimentos e formação no trabalho 
com crianças. Por sua vez, quem pretende trabalhar na área também vê aqui uma 
oportunidade de ouro, uma vez que a participação neste grupo já mudou radicalmente a 
vida de alguns dos membros para muito melhor, pois a partir daqui encontraram 
emprego e começaram a ver o seu futuro sorrir. 
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