Projeto
OJE.E5G
Olhares de Jovens
Empreendedores

O mês de Dezembro
Demos início às festividades!
Começou a preparação do
Natal do projeto OJE-E5G.
Foram desenvolvidas várias
atividades e foi com muito
empenho que neste mês as
nossas crianças e jovens prepararam aquela que foi a Festa de Natal do Projeto OJEE5G. Vejam aqui tudo o que
fizemos!

nos nossos jovens!

No dia 10 de dezembro, no âmbito do plano de formação do Programa Escolhas,
foi promovida mais uma oportunidade formativa, desta vez destinada a dar a
conhecer o programa “Garantia Jovem” e
o projeto OJE-E5G participou nesta formação, pois estamos sempre de ”olho”
……………………………………………………

A sessão foi dirigida pelo diretor executivo deste mesmo programa e
versou sobre o seu enquadramento, rede de parcerias, implementação
em Portugal, respostas disponíveis e participação dos jovens.

Foi no principio deste
mês que nos Ateliers de
OJE começamos com
uma nova atividade, a
dança. Esta atividade é
conduzida pela Cassandra, uma jovem do grupo
Sénior que considera a
dança como o seu
hobby, e já percebemos
porquê! Os técnicos do
projeto desafiaram a
jovem para ensaiar uma
coreografia para as
crianças apresentarem
na Festa de Natal, e
assim foi, com o maior
empenho e gosto que a
Cassandra ensinou às
crianças algumas coreagrafias com músicas de
que eles tanto gostam! E
como toda a gente gosta,
esta atividade é para
continuar!

Estágios de Natal- Escola Secundária de Peniche
Nas férias de Natal tivemos a companhia de 2 estagiárias da Escola Secundária de Peniche. A Rita e a
Catarina são estudantes do curso de Animação Sociocultural e escolheram o nosso projeto para desenvolver
competências e aumentar a prática no desenvolvimento de atividades com crianças e jovens.

CEIA DE NATAL
No dia 17 de Dezembro realizamos a nossa Ceia de Natal! Para a festa foram convidados os
familiares das crianças e jovens participantes do projeto, bem como os membros do Consórcio,
Direção da Adepe e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Peniche. A festa realizou-se na
Cantina Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche e contamos com a colaboração da
turma do Curso de Educação e Formação de Cozinha da Escola Dom Luís de Ataíde que
preparou o espaço e confecionou o jantar. Além do jantar tivemos também um espaço onde as
crianças e jovens demonstraram algumas das atividades que realizam no projeto nomeadamente
a dança e a capoeira. No final foram entregues presentes realizados pelas crianças aos seus
familiares , e os técnicos do projeto ofereceram também uma surpresa aos participantes, uma tshirt do OJE-E5G. Nesta iniciativa participaram cerca de 90 pessoas e foi uma festa muito
divertida tornando o Natal mais presente na vida destas crianças.

As visitas nas férias OJE
Nestas férias juntamos as crianças e jovens dos bairros Arco íris e Calvário e fomos até Lisboa visitar
no dia 18 o Reservatório da Mãe D´água das Amoreiras e no dia 23 a tão esperada visita ao Oceanário! No reservatório ficamos a saber que tinha como objetivo receber e distribuir a água fornecida pelo
Aqueduto das Águas Livres e no interior merece destacar a cisterna de água, com capacidade de
5500 m3 e com 7,5 metros de profundidade. No Oceanário ficamos a conhecer a diversidade animal
que existe nos nossos oceanos, bem como alguns perigos que estes atravessam. Foram duas visitas
bem divertidas! Participaram em cada visita cerca de 35 crianças e jovens.

