
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Projeto “Gira no Bairro – Uma Esquadra Aberta à Comunidade” nasce pela vontade de fazer 

diferente, de inovar no terreno comunitário e de estreitar relações entre a Polícia de Segurança Pública 

e a comunidade, nomeadamente os jovens. A “base” será a Esquadra de Caxias, o ponto de encontro 

do Eu e do Outro. O projeto tem como foco a intervenção com jovens do Bairro Francisco Sá Carneiro, 

do Centro Educativo Padre António Oliveira – CEPAO, e com a população escolar, em Caxias, no 

sentido de fazer girar toda a comunidade, reforçando não só o espaço individual de cada um, mas 

também o espaço coletivo que é de todos. Pretendemos assim, fazer com que os vários intervenientes 

no bairro “girem” no mesmo sentido e em estreita ligação, numa construção conjunta que os 

desenvolva e faça crescer no sentido de uma vida mais saudável, harmoniosa, ativa, criativa e inclusiva. 

Interessa-nos fazer “girar” oportunidades que tenham impacto no presente e futuro destes jovens, 

alterando comportamentos desajustados que possam colocar em causa o bem-estar nas diversas esferas 

das suas vidas, como: família, pares, escola e comunidade. Importa referir que o termo “gira” é 

recorrente no vocabulário dos jovens-alvo do projeto, assim, optou-se por fazer dele um mote para a 

intervenção junto deste público com recurso às bases da educação não formal, da arte-terapia e do 

desporto. Atualmente estudos identificam a arte/arte-terapia e o desporto como veículos privilegiados 

de inclusão social, trabalhando a autoestima e a capacidade de afirmação junto dos pares, questões de 

valorização pessoal e grupal, e o desenvolvimento de softsiklls fundamentais à construção de um 

percurso de vida positivo, estruturado e consistente. 

 

ATIVIDADES 

 Estuda + 

 Gira Escola 

 Gira CEPAO 

 Gira Trabalho 

 Gira Desafio 

 Gira Cidadania 

 Mundo Criativo 

 Mundo Desportivo 

 Mundo Digital 

 Mundo Livre 

 Gira Terapia 

 Gira férias 
 

 

 

            ENTIDADE PROMOTORA          ENTIDADES PARCEIRAS 


