






















































































































Dados sobre os Animadores 3D 

(Reunião com Dra. Ana Ferreira) 

 

Características-chave do grupo: jovens (14-24 anos) com gosto em trabalhar com 

crianças; pessoas bem dispostas, de todos os PERES. 

 

Este grupo nasce de um programa Escolhas, sendo que tem o nome de Emprega o 

Futuro (fornecer as competências pessoais e sociais necessárias para a empregabilidade 

em si – pontualidade, assiduidade…). Consórcio entre o USO (Instituto de solidariedade 

universitária), K’CIDADE, GEBALIS, Câmara Municipal de Lisboa. 

 

Este grupo teve início em Julho de 2007, como um grupo organizado, sendo que já se 

tinha pensado na sua organização anteriormente. Os encontros são regra geral semanais, 

sendo a formação por vezes semanal ou então durante o fim-de-semana, uma vez que 

nos fins-de-semana as horas de formação correspondem a diversas semanas. Para além 

disto, há locais para onde os animadores foram estagiar, como é o caso, por exemplo, da 

Ludoteca Bom Pastor, em que ficaram responsáveis pelas crianças. 

 

As maiores dificuldades sentidas no acompanhamento a este grupo foram o 

cumprimento das regras (pontualidade, assiduidade) e comportarem-se mais como um 

grupo de amigos do que como um grupo de monitores. Contudo, esta última, verifica-se 

somente quando os animadores estão juntos e não quando estão individualmente. 

 

Os técnicos tinham como objectivos para este grupo treinar as competências pessoais e 

sociais dos seus elementos a nível da empregabilidade, bem como conferir ao grupo 

reputação para que estes fossem uma bolsa de animadores para outras escolas e 

instituições. Por sua vez, segundo a técnica, os jovens tinham como objectivos estarem 

em grupo, divertirem-se e trabalharem com crianças, sendo que muitos vêem aí um 

futuro. 

 

A maior surpresa neste grupo foi alguns membros descobrirem o seu potencial no 

trabalho com crianças e começarem a trabalhar na área. Por outro lado, a maior 

decepção foi um dos elementos do grupo ultrapassar a linha de respeito para com os 

técnicos (excesso de confiança tornou-o desrespeitoso para com alguns técnicos). 



 

Parceiros deste grupo: Formais USO, GEBALIS, CML, Centro Social da Musgueira. 

   Informais  Agrupamento de escolas do Alto Lumiar, Ludoteca 

Bom Pastor; Grupo Desportivo e Recreativo “O Tonelense”; centro de saúde do 

Lumiar; centro de dia da Santa Casa da Misericórdia; e vários voluntários que vieram 

dar formação. 

 

Ponto de encontro do grupo: Centro de dia da Santa Casa; ISU; K’CIDADE; 

LUDOTECA. 

 

“Os animadores 3D nascem do projecto “Emprega o Futuro” (Programa Escolhas), fruto 

de uma parceria entre o Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária, o Centro 

Social da Musgueira, a Fundação Aga Khan/ Programa K’CIDADE, Vâmara Municipal 

de Lisboa (equipa das dependências), GEBALIS e Associação de Moradores do Bairro 

da Cruz Vermelha. 

Este grupo contou já com a participação de 49 jovens, desde o início da primeira acção 

de formação, em Julho de 2007. 

 

Do trabalho realizado pelos animadores 3D, destacamos neste ano de 2008, estágios no 

centro de inclusão digital do K’CIDADE com crianças de uma turma de percursos 

alternativos da EB1 77; no Jardim-de-infância da EB1 91; na EB1 Maria da Luz de 

Deus ramos e na Ludoteca Bom Pastor. 

 

A nível da formação, destacamos para além da formação contínua nas 3 áreas chave 

(Desporto, Dinâmicas de grupo e Digital), a participação dos jovens no projecto “ Redes 

de Animação” da responsabilidade do ISU e apoiado pela GEBALIS e na formação para 

“mediadores de saúde”, através do centro de saúde do Lumiar. 

 

Aceitam inscrições para jovens entre os 14 e os 25 anos. 

 

Os animadores 3D são jovens que recebem formação para desenvolverem competências 

na realização de actividades com crianças, na área Desportiva, Digital e de Dinâmica de 

grupo, colocando desde o início, esses saberes em prática.” (Informação retirada do site 

do K’CIDADE)  
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