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Educocõo e irobolho: dimensôes escolores e proíissionois

Moderodor: Morio do Céu Roldõo

5" feiro, l2 de Fevereiro, 16hA5 às 18h'15 - Solo l3

Resumo

O trobolho que vou qpresentor é sobre s lurmo
de olunos do PIEF (Progromo lntegrodo de

Educoçõo e Formoçõo de Brogonço de 2003),
constituído por 19 qlunos com idodes
compreendidos enlre os 13 e os 18 onos, sendo

olguns de etniq cigono, que foi integrodo no

Escolo EB 2,3 Augusto Moreno, em Brogonço, e

o problemótico que se originou à suo integroçõo
no mesmo escolo, motivqndo gronde discussõo

no cidode e poís. .A esto distôncio de tempo,

procuro Fazer umo obordogem sobre o

problemótico originodo onolisqndo os suqs

cousos e consequênciqs. Procurqrei oo mesmo

tempo ovqlior o sucesso deste progrqmq nesle

grupo de olunos e os suos implicoções no mundo

do irobolho. dvolior os benefícios que este

progromq trouxe q esles iovens? Onde se

encontrom hoie e quois os seus Percursos de vido

seguidos enireionto?

Esto turmo foi o conlinuidode de umo ouiro lurmo

de olunos do quol eu ero o Coordenodor no

ômbito do mesmo progromo, que funcionou no
qno tronsocto no Escolo do I "Ciclo do Compo

Redondo, em Brogonço. Esse proiecto terminou

em Julho de 2003.

O PIEF é um Progromo lniegrodo de Educoçõo e

Formoçõo, medido de excePção que se

opresento como remedioçõo quondo tudo o mois

folhou e à quol os lovens e suos fomflios

efectivomenle oderem (depois de terem reieitodo

oulros exislentes quer no sistemo educoiivo quer

no formoçõo profissionol ou de terem sido

reieitodos...).

A intervençõo inicio-se com o conhecimento de

situoções de risco concretizodo ou eminenie que

envolvorn Ínenores e que seiom comunicodos oo

PETI, quer otrovés de formulório disponibilizodo.
Posteriormente enviodo (mesmo ononimomenie)
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pqro os endereços posiois, fqx ou e-moil do PETI,

quer por quoisquer outros meios, qo olconce de

quem, com sentido cívico e ntl de$eso e

protecçõo dos direitos do crionço, olerte poro os

siiuoções com que se deporom.

Em funçõo do diognóstico efectuodo, os menores

sõo encominhodos Poro os resPosÍos propostos

corll o finqlidode de fovorecer o cumprimenio do

escoloridode obrigotório e q ceriiÊcoçõo escolor

e profissionol de menores o portir dos 15 qnos de

idode.

Considerodo umo medido de inclusõo sociol, o

Progromo lntegrodo de Educoçõo e Formoçõo

(PIEF), concretizo-se olrovés de Plonos de

Educoçõo e Formoçõo individuqlizodos que

integrom umo componenle de escolorizoçõo que

fovorece o cumprimenlo do escoloridode

obrigotório. umo comPonenie de formoçõo poro

o ocupoçõo e orientoçõo vococional, de scordo
com os interesses e expeclotivqs evidenciodos

duronle o inÍervençõo, e umo componente de

educoçõo poro q cidodonio com o

desenvolvimento de octividodes de interesse

sociol, comunitório e de solidoriedode, com q

frnqlidode de promover o iniegroçõo sociol, com

o mobilizoçôo de soberes relocionois e sociois.

Este trobolho voi ser um olhor possível sobre esle

grupo de olunos, sobre o Progromq do PIEF onde

estovqm inseridos e sobre todq o problemótico

de integroçõo desio Turmq numq lnstituiçõo de

ensino com olunos de idodes inferiores o esles.
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