
 
Associação Brincadeiras e Travessuras 

Associação de Apoio a Crianças, Jovens e Adultos 
NIF: 509246257 

 

Contactos: brincadeirasetravessuras@gmail.com 
Telefone: 927067627 (Encarnação Gomes) e 969603049 (Dércio Khimji) 

Oferta de Estágio Profissional 

A Associação Brincadeiras e Travessuras surge de um projecto de um grupo informal de jovens de 

diferentes zonas da Alta de Lisboa, com experiência na dinamização de actividades lúdico-pedagógicas 

com crianças. Este projecto, designado por PEC – Projecto Étnico e Comunitário, decorre desde 2006 e o 

seu objectivo principal começou por ser preencher as pausas lectivas das crianças e jovens dos 6 aos 14 

anos de idade, oriundas do PER 11, uma vez que não existia neste local qualquer espaço ou actividade 

que respondesse à necessidade das famílias. Nestes períodos, as famílias são confrontadas com 

dificuldades acrescidas em conciliar a sua vida profissional com a vida familiar e o acompanhamento das 

crianças, uma vez que os equipamentos escolares encerram, nomeadamente quando não possuem 

recursos económicos para adquirir este tipo de serviços.  

As actividades tiveram sempre o apoio da Gebalis EM e realizaram-se em espaço cedido pelo K’CIDADE. 

Após uma experiência de 3 anos de trabalho com resultados bastante positivos, em 2009 decidimos 

tornar o PEC diário, mantendo também as actividades nas pausas lectivas PEC – Verão. Em 2010 o grupo 

passa a ser uma associação designada por Brincadeiras & Travessuras que mantém todos os objectivos 

anteriormente mencionados. 

Estando neste momento a expandir os seus horizontes, visando apoiar outras famílias da Alta de Lisboa 

e garantir a sua autonomia e auto-sustentabilidade, estabelecemos parcerias com as entidades locais 

para a utilização dos vários espaços, durante as actividades de verão, que decorrem de Julho a Agosto. 

Em Setembro de 2010 deparamo-nos com um novo desafio: gerir a Componente de Apoio à Família 

(CAF) do Jardim de Infância da Escola Pintor Almada Negreiros. 

Desta forma, encontram-se abertas inscrições para um estágio profissional com o seguinte perfil: 

- Formação superior na área da educação; 

- Boas capacidades de relacionamento e gestão de conflitos; 

- Experiência com crianças entre os 3 e os 12 anos; 

- Experiência associativa, como dirigente ou voluntário (preferencial);  

- Experiência de trabalho comunitário com população em risco; 

- Flexibilidade de horário (fins de tarde e fins de semana); 

- Conhecimentos em metodologia de projecto e técnicas activas; 

 

Agradecendo desde já a atenção disponibilizada, agradecemos o envio de candidaturas até dia 10/9 

para os contactos abaixo, acompanhados de Currículo e 2 cartas de recomendação.  

 


