SOBRE ESTE PROJETO
Síndrome de Down

é uma doença cromossómica que

ocorre numa taxa de 1 em 600/1000 nascimentos. Afeta mais
de 6 milhões de pessoas a nível mundial e provoca alterações
à sua condição médica e ao seu desenvolvimento cogni�vo.
Para a Pessoa com Síndrome de Down a aprendizagem ao longo
da vida é um desaﬁo que não implica apenas a aprendizagem
de novas competências ou o acesso à formação proﬁssional trata-se também de ser incluído na sociedade, de acordo com o
Ar�go 3 da "Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deﬁciência".

Aprendizagem em Serviço

Em busca da igualdade através do valor, da
inclusão e diversidade!
Este projeto é ﬁnanciado com o apoio da
Comissão Europeia. Esta publicação reﬂete
apenas a opinião do autor, e a Comissão
não pode ser responsabilizada por
qualquer uso que possa ser dado à
informação nela con�da.
Número de Projeto: 2020-1-RO01-KA204080306

Parceiros

é um método de ensino a

par�r do qual os conhecimentos e competências adquiridos,
através do estudo, são aplicados no desenvolvimento de um
projeto que aborda uma causa socialmente responsável,
concreta e baseada em necessidades e problemas reais.

Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) Os Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável
promovidos pelas Nações Unidas, são o grande projeto
mundial para alcançar um futuro melhor e mais
sustentável para todos. Estes obje�vos abordam os
desaﬁos globais que enfrentamos, incluindo a pobreza,
desigualdade,
alterações
climá�cas,
degradação
ambiental, paz e jus�ça.

“SUSTAINABLE-SERVICE-IN-DS”
O Projeto "SUSTAINABLE-SERVICE-IN-DS" é lançado com o
obje�vo de promover a capacitação e inclusão social das
Pessoas com Síndrome de Down e das suas pessoas de apoio,
rela�vamente à implementação dos Obje�vos de
Desenvolvimento Sustentável através da metodologia da
Aprendizagem em Serviço.

Envolver as Pessoas com Síndrome de Down na
implementação dos Obje�vos de
Desenvolvimento Sustentável através da
Aprendizagem em Serviço
Em busca da igualdade através do valor,
da inclusão e diversidade!

O NOSSO OBJETIVO
CAPACITAÇÃO
Fazer com que as Pessoas com Síndrome de Down
sejam agentes a�vos na implementação dos
Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável e não
apenas, meros beneﬁciários.
INCLUSÃO SOCIAL
Promover a capacitação, envolvimento e inclusão
das Pessoas com Síndrome de Down nas suas
comunidades locais, reforçando a sua contribuição
e importância na sociedade civil.
TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO
Promover a transferência de conhecimento e de
ferramentas que apoiem o envolvimento e a
cooperação das Pessoas com Síndrome de Down
na área do Desenvolvimento Sustentável.
REFORÇO DA COOPERAÇÃO
Promover e reforçar a cooperação entre as
diferentes organizações, stakeholders e outros
intervenientes sociais que trabalham com e para
as Pessoas com Síndrome de Down e, desta forma,
contribuir para resolução conjunta dos problemas
que afetam as comunidades locais.

RESULTADOS
PROGRAMA DE FORMAÇÃO (I.O.1)
Desenvolvimento de um programa de formação
com a par�cipação direta de Pessoas com
Síndrome de Down (PSD) e outros agentes como
proﬁssionais, familiares e outros, peritos na área
dos obje�vos de desenvolvimento sustentável e
da aprendizagem em serviço. O principal obje�vo
é envolver todos estes agentes na elaboração do
programa de formação que será desenvolvido nas
diferentes fases do projeto.

PLATAFORMA DE FORMAÇÃO (I.O.4)
Desenvolvimento de uma Plataforma de Formação
que integrará o programa de formação. A
Plataforma de Formação digital incluirá
ferramentas desenvolvidas especiﬁcamente para
este projeto que apoiarão as a�vidades prá�cas e
forma�vas.

IMPACTO DO PROJETO

ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM (I.O.2)
Desenvolvimento de um conjunto de a�vidades de
formação, baseado na Metodologia da
Aprendizagem em Serviço para reforçar
simultaneamente, as competências das PSD
através da “aprendizagem pela prá�ca” e o seu
envolvimento na implementação dos obje�vos de
desenvolvimento sustentável.
MATERIAIS DE FORMAÇÃO (I.O.3)
Realização de materiais de formação
adaptados às funções e necessidades de
aprendizagem e diferentes perﬁs do grupo
alvo.

O PROJETO SUSTAINABLE-SERVICE-IN-DS prevê
o envolvimento de:
100 Pessoas nas ações piloto para
validação dos resultados do projeto.
14 Pessoas na a�vidade de FORMAÇÃO.
170 Stakeholders nos Eventos
Mul�plicadores.
2.500 pessoas abrangidas pelas ações de
divulgação realizadas no decorrer do
projeto.

