A Associação Social de Silveirinhos, ARCSS, identificou o curso de
SPORT4CD- Jogos Tradicionais como sendo um exemplo de boas práticas,
no que toca à missão deste projeto. Desta forma, este curso tem como
objetivo aprofundar o tema do desenvolvimento comunitário através do
Desporto, tendo em conta o "desenvolvimento comunitário" em todas as
abordagens da animação educacional e social voltadas para o trabalho
com grupos humanos unidos por relações, interesses e costumes comuns.
Através das reuniões realizadas em 2017 e que continuarão a decorrer em
2018, as entidades parceiras do projeto Erasmus + Sport4CD colaboraram
na construção de um curso de formação que representa um ciclo de
ensino/aprendizagem em vários contextos e locais, nacionais e
internacionais. O projeto também inclui o desenvolvimento de um manual
usado durante a formação.
SPORT4CD Jogos Tradicionais – curso de formação para técnicos/as,
monitores/as e voluntários/as
Público-alvo:
- Técnicos/as e monitores/as da área social e desportiva;
- Voluntários/as que trabalhem na área social e desportiva;
- Diretores/as, gestores/as e coordenadores/as de projetos que
partilhem a mesma missão do Projeto SPORT4CD
Carga horária: 40h
- 4 sessões teórico-práticas (5h/dia):
05, 12, 19 de maio e 02 de junho de 2018
- 10h de formação online na plataforma (através dos materiais criados no
projeto)
- 10h- prática em contexto de trabalho para a preparação e
desenvolvimento do Sport4CD- 2 e 3 de junho de 2018
- Sport4CD Day – 16 de setembro (integrado no II Encontro Nacional de
Jogos Populares e Tradicionais (Macedo de Cavaleiros)

O Desporto, em toda a sua componente transversal e holística, é, sem dúvida, um
motor de mudança social. Envolve, atrai, integra, insere e aproxima pessoas. Une
comunidades e potencia a formação de novos grupos.
Numa sociedade de contrassensos, onde a “aldeia global” deveria aproximar os/as
cidadão/ãs, assistimos ao inverso. Iphones, robótica, viagens Low-coast para
quaisquer destinos no planeta, redes sociais, o mundo On-line, conectado 24 horas,
ininterruptamente. Porém, a humanidade vive, cada vez mais, à sombra de uma
solidão encriptada, onde um “abraço” se torna um bem escasso.
Estamos, portanto, a falar da urgente necessidade de recuperar uma situação social,
que atualmente está em risco de desaparecer, devido a fatores que certamente estão

Informações:
- Os participantes terão direito a um certificado de participação europeu:
"Course Sport CD – Erasmus Sport".
- O curso terá lugar na sede da Associação Recreativa Cultural e Social de
Silveirinhos, ARCSS, com exceção do SPORT4CD Day e da Formação prática
em contexto de trabalho
- As sessões práticas serão realizadas com públicos em risco de exclusão
social (Jovens NEET, Pessoas com deficiência e/ou Doença Mental, etc.)
- Morada: Escola EB1 da Mó, Rua Escola da Mó, s/n, 4510-267 S. Pedro da
Cova
- Responsáveis: Matilde Monteiro, Cindy Vaz e André Pinto
Para mais informações consultar:
www.sport4cd.eu
arcss.geral@gmail.com
arcssilveirinhos.desporto@gmail.com

presentes em todos os países europeus. Desta necessidade surge o Projeto
SPORT4CD, cofinanciado pelo Programa Erasmus +, realizado por Portugal, Itália,
Sérvia e Reino Unido, e que promove a criação/união de comunidades pela prática
desportiva, a igualdade de oportunidades, a inclusão social e a criação de agentes
multiplicadores, no que toca à implementação de projetos desportivos que
potenciam a consciência de comunidade e intervenção comunitária.
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