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OBRAS SOCIAIS MARISTAS em COMPOSTELA 

MICROPROJETOS 2022-2023
OBJETIVO GERAL 

• Aumentar o vínculo entre as obras sociais maristas e os centros educativos /
comunidades, potenciando o sentido de pertença a uma rede mais ampla de
educação e solidariedade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Possibilitar um maior conhecimento dos projetos e das atividades desenvolvidos
nas obras sociais maristas através de propostas concretas de colaboração.

• Potenciar a relação entre as obras sociais e as comunidades / centros educativos
de Compostela mediante o apoio a microprojetos que têm alto impacto e valor
social e dificuldades em obter financiamento externo.

CARACTERÍSTICAS: 

+ Para cada microprojeto é apresentada uma campanha anual.

+ Cada proposta pode ser assumida por um ou vários colégios / comunidades.

+ A valorização económica de cada microprojeto é de 500 €.

+ Se a angariação recebida for superior a 500 € e a proposta fique totalmente
financiada, o excedente poderá utilizar-se em algum dos outros microprojetos
apresentados.

+ Num prazo de dois meses após a conclusão do microprojeto, enviar-se-á uma
informação sobre o dinheiro entregue, segundo um modelo de relatório mensal,
contendo as ações realizadas.

+ Propomos uma reunião por videoconferência para informar os professores /
comunidade o alcance da ajuda, integrada num projeto de intervenção
socioeducativa mais amplo.

+ Quando se trate de oferta monetária, esta será transferida, indicando a
referência do microprojeto, na conta da entidade correspondente:

FUNDACIÓN MONTAGNE 

BIC: CAGLESMM 

IBAN: ES64 2080 0776 0630 4000 9859 

FUNDAÇÃO CHAMPAGNAT 

BIC: BESCPTPL 

IBAN: PT50 0007 0030 0004 0400 0010 6 

LAR MARISTA de ERMESINDE 

BIC: TOTAPTPL 

IBAN: PT50 0018 0003 1557 4361 0208 1 



FUNDACIÓN Juan Bautista MONTAGNE  

Nº de Registro 33/FDC0090  ·  CIF: G-74099375 

Avda. San Pedro de los Arcos, 15    33012 – Oviedo 

Tfno.: 619 822 206 

Email: fundacion@fundacionmontagne.org  

 

CENTRO SOCIOEDUCATIVO XUNTOS · Oviedo 

 
2022/01-X “SOMOS LEONES”. 

• Experiências e recursos de animação para a leitura. 

Partilhamos experiências e recursos interessantes para melhorar as competências 
de leitura? Gravação e envio de contos ou narrações breves (“audiolibros” ou 
“podcast”); fichas com extratos, desenhos e recomendações de livros lidos; 
bookcrossing com Xuntos; ofertas de livros em diferentes idiomas (línguas mater-
nas) ... Se se envia ajuda económica, utilizar-se-á para adquirir e oferecer livros. 

2022/02-X “JOGAMOS XUNTOS”. Jogos educativos, de tabuleiro, jogos de pátio…  

• Projeto de aprendizagem-serviço interdisciplinar motivado pelo direito de 
brincar (art. 31 da Convenção sobre os Direitos da Cria-nça). 

A conceção e elaboração de jogos de tabulei-ro, jogos de pátio ou jogos didácticos 
simples... baseados em jogos populares, ou completamente novos, com o material 
considerado adequado e incluindo as suas instruções. Depois de testá-los no pró-
prio colégio, são oferecidos como uma doação ao Centro Xuntos. 

2022/03-X “GOSTAS?”. Merendas saudáveis para um mês. 

• Promover uma alimentação complementar, variada e saudável que contribua 
para o melhor desenvolvimento de crianças e jovens.  

• Trata-se de colaborar para que possamos oferecer uma merenda diária básica, 
variada e saudável aos menores que participam nas atividades do Centro Xun-
tos, tanto em Oviedo como em Mieres (programa CaixaProinfancia). 

• Orçamento para 40 merendas, 3 dias por semana: 
 40 €/dia → 120 €/semana → 480 €/mês. 

 

 

 

 

 

Contacto: Raúl Blanco García 
Tfno.: +34 601 067 943  ·  Email: xuntos@fundacionmontagne.org 

 

mailto:fundacion@fundacionmontagne.org
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne
mailto:xuntos@fundacionmontagne.org
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne/xuntos-oviedo
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne/xuntos-oviedo


FUNDACIÓN Juan Bautista MONTAGNE  

Nº de Registro 33/FDC0090  ·  CIF: G-74099375 

Avda. San Pedro de los Arcos, 15    33012 – Oviedo 

Tfno.: 619 822 206 

Email: fundacion@fundacionmontagne.org  

 

CENTRO JUVENIL EL UROGALLO · Ponferrada 

 
2022/01-U “INVESTIGADORES 5.0”. Cidadãos do mundo. 

• Fornecer treinamento e materiais de pesquisa para melhor compreender a 
realidade que vivemos pessoal e socialmente.  

Formar equipas de pesquisa no Centro El Urogallo, onde os participantes tentarão 
descobrir as necessidades de seu Centro, do seu bairro ... para explicá-las aos seus 
colegas num canal do YouTube.  
Com a dotação financeira, receberão o mate-rial necessário e o treino adequado 
para essa tarefa. 

 
2022/02-U “COM AS MINHAS MÃOZINHAS”. Oficinas de artesanato. 

• Fornecer os materiais necessários para a rea-lização de atividades criativas 
nas oficinas de artesanato.  

Realizar oficinas de artesanato com o objetivo (produto final) de realizar um mer-
cado solidário entre as famílias do Centro El Urogallo. 
A contribuição financeira seria utilizada na aquisição de materiais para as ativida-
des das oficinas. O nosso desejo é “despertar a senhora criatividade”. 

 
2022/03-U “UM LIVRO E UM DESENHO”. Intercâmbio. 

• Compartilhar livros e desenhos para promo-ver o hábito da leitura e a relação 
entre os meninos e meninas do Centro “El Urogallo” e do colégio marista. 

Propomos-lhes realizar uma troca de livros e desenhos ...  
Os alunos leem um livro e enviam-no de presente a outra criança do Centro El 
Urogallo, com um desenho que sintetiza e apresenta aquele livro, incentivando a 
sua leitura ... (Os meninos e meninas de "El Urogallo" fariam o mesmo). 
 A dotação económica é para a aquisição dos livros. 

 

 

 

 

Contacto: Federico Carpintero Lozano 
Tfno.: +34 647 878 745  ·  Email: urogallo@fundacionmontagne.org  

Centro juvenil 
“El Urogallo” 

mailto:fundacion@fundacionmontagne.org
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne
mailto:urogallo@fundacionmontagne.org
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne/centro-juvenil-el-urogallo


FUNDACIÓN Juan Bautista MONTAGNE 

Nº de Registro 33/FDC0090  ·  CIF: G-74099375 

Avda. San Pedro de los Arcos, 15    33012 – Oviedo 

Tfno.: 619 822 206 

Email: fundacion@fundacionmontagne.org  

PROJETO KER SAORENGO, CASA DE TOD@S · León 

2022/01-K  “CONECTAMOS”. Ferramentas digitais. 

• Fornecer ferramentas digitais que facilitem a educação de qualidade, inclusi-
va e equitativa.

O financiamento vai ajudar na aquisição de equipamento informático e software 
educacional para ser utilizado pelos menores do projeto que não possuam estes 
recursos. Estas tecnologias aplicadas aos processos de aprendizagem têm influên-
cia no acesso a uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa. Colabore na re-
dução da exclusão digital!  

2022/02-K  “ACAMPAMENTO URBANO KER SAORENGO 2023”. 

• Oferecer atividades de lazer educativo durante as férias escolares.

Depois da experiência piloto de uma semana de acampamento urbano que reali-
zamos o verão passado, queremos organizar, em julho de 2023, um acampamento 
com duas semanas de duração. Teremos trabalhos manuais, excursões, jogos, 
apoio escolar, merenda, piscina… graças ao apoio económico deste microprojecto e 
à colaboração de pessoas voluntárias. 

2022/03-K  “DESPORTO E CULTURA FLAMENGA”. 

• Fornecer material de dança e boxe para os meninos e meninas participantes.

A prática da dança flamenga e do boxe exige materiais: luvas, jaquetas, tatami, 
sapatos e vestidos simples de flamengo... Para uso comum ou individual por famí-
lias com menos recursos. Com as vossas contribuições garantiremos que nenhuma 
criança ficará sem fazer essas atividades. 

Para motivar:  - Podcast radio El boxeo como herramienta de inserción social (10’). 
- Vídeo Flamenco, guitarra y deporte para fomentar la escolaridad (3’).

Contacto: Carlos Hernández Naveira 
Tfno.: +34 644 593 680 · Email: casadetodos@fundacionmontagne.org 

mailto:fundacion@fundacionmontagne.org
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne
https://cadenaser.com/emisora/2019/01/02/radio_leon/1546435911_666544.html
https://www.youtube.com/watch?v=yCljjPavoLQ&t=14s
mailto:casadetodos@fundacionmontagne.org
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne/casadetodos
https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne/casadetodos


FUNDAÇÃO CHAMPAGNAT  

 

Estrada de Benfica 372    1500-100 Lisboa 

Tfno.: +351 217 780 073 

Email: funda_champagnat@maristascompostela.org  

 

CASA DA CRIANÇA DE TIRES · Tires 

 
2022/01-CCT “PLANTAR O MUNDO, CRESCERMOS NÓS”. 

• Ferramentas e instrumentos agrícolas. Angariação de fundos para desenvolvi-
mento, cuidado e manutenção da horta pedagógica. 

Cuidar do futuro do planeta é cuidar de nós. A nossa horta faz parte da nossa Casa 
e por isso é importante alimentá-la de cuidado, para que depois, ela nos dê os seus 
frutos e legumes deliciosos. A horta permite às crianças aprender a viver este ciclo 
de empatia e espera. Contamos consigo para conseguirmos ter as melhores ferra-
mentas e instrumentos para da horta cuidar! 

2022/02-CCT “AGASALHA-ME”. Roupa. 

• Angariação de roupa quente para o inverno.  

As crianças crescem a uma velocidade espantosa e quando chega o inverno preci-
sam de roupa quentinha. Com apenas 45€ pode garantir que cada criança tenha 
umas botas e um casaco quentinho neste inverno. 

2022/03-CCT “O CORPO SOMOS NÓS”. Produtos de higiene. 

• Angariação de produtos de higiene pessoal.  

O nosso corpo somos nós. Sabermos dar-lhe atenção e cuidado faz-nos mais com-
pletos e felizes. As nossas crianças precisam de produtos de higiene que possibili-
tem este autocuidado e as façam sentir melhor consigo mesmas. Contamos com a 
sua ajuda! 

 

 

 

 

 

 

Contacto: Luís Miguel Fernandes 

Tfno.: +351 21 445 68 02 · Email: casadacrianca.tires@fundacaochampagnat.org 
  

mailto:funda_champagnat@maristascompostela.org
mailto:xuntos@fundacionmontagne.org
https://www.facebook.com/casadacriancadetires
https://www.facebook.com/casadacriancadetires


FUNDAÇÃO CHAMPAGNAT  

 

Estrada de Benfica 372    1500-100 Lisboa 

Tfno.: +351 217 780 073 

Email: funda_champagnat@maristascompostela.org  

 

LUDOTECA DA ADROANA · Carcavelos 

 
2022/01-LA   “OFICINAS CRIATIVAS”. Atelier de construção criativa. 

• Promover a participação ativa de crianças e jovens, no seu processo de cresci-
mento pessoal e social, através do seu envolvimento direto na tomada de de-
cisão e implementação de atividades lúdico pedagógicas. 

Despertar o gosto pela participação cívica; incentivar à criatividade; aprender os 
princípios gerais de funcionamento da máquina de corte, gravação a laser, crachás 
e estampagem; incentivar o trabalho em grupo; investir nos trabalhos manuais e 
relacionamentos com a carpintaria. 

 
2022/02-LA   “RECEITAS COM O CHEF TINO”. Atelier de culinária. 

• Promover a participação ativa de crianças e jovens, no seu processo de cresci-
mento pessoal e social, através do envolvimento direto na tomada de decisão 
e implementação de atividades lúdico pedagógicas.  

Despertar o gosto pela participação cívica; desenvolver competências de entreajuda 
e trabalho colaborativo; promover a partilha de saberes e sabores; realçar a impor-
tância da gastronomia; desenvolver noções de economia doméstica.   

 
2022/03-LA   “TURISTA POR UM DIA”. Visitas das crianças ao exterior do bairro. 

• Promover a participação ativa de crianças e jovens, no seu processo de cresci-
mento pessoal e social, através do seu envolvimento direto na tomada de de-
cisão e implementação de atividades lúdico pedagógicas. 

Despertar o gosto pela participação cívica; conhecer diferentes locais e ambientes; 
proporcionar a integração de novos saberes e experiências lúdicas; estimular o co-
nhecimento cultural; despertar o interesse em diferentes áreas temáticas. 

 

 

 

 

 

Contacto: Fábio Anjos 

Tfno.: +351 21 826 03 18 · Email: ludotecadaadroana@fundacaochampagnat.org  

mailto:funda_champagnat@maristascompostela.org
mailto:ludotecadaadroana@fundacaochampagnat.org
https://tinyurl.com/y3vxspwd
https://tinyurl.com/y3vxspwd


FUNDAÇÃO CHAMPAGNAT  

 

Estrada de Benfica 372    1500-100 Lisboa 

Tfno.: +351 217 780 073 

Email: funda_champagnat@maristascompostela.org  

 

ECOLUDOTECA  · Carcavelos 

 
2022/01-ECOLUD   “ERA UMA VEZ…”. Ferramentas literárias. 

• Promover a participação ativa das crianças em atividades de leitura e teatro, 
promovendo o gosto por estas duas vertentes, desenvolvendo a criatividade e 
aumentando ainda o seu vocabulário. 

Proporcionar novas experiências; desenvolver o gosto pela leitura e pelo teatro; 
promover o gosto pela arte e pela cultura; aprender a língua portuguesa de uma 
forma lúdica; desenvolver sentido crítico; encarar problemas do quotidiano através 
das histórias e aprender a resolvê-los. 
 

 
2022/02-ECOLUD   “QUANDO EU CRESCER…”. Apresentações. 

• Dar a conhecer várias áreas profissionais às crianças e jovens da comunidade, 
através de testemunhos e conversas com profissionais de diversos setores, 
com momento para questões e diálogo. 

Ajudar a criar perspetivas para o futuro; promover momentos de partilha e debate; 
desenvolver sentido crítico; implementar sentido de pesquisa e recolha de informa-
ção. 
 
 

2022/03-ECOLUD   “KIT ESCOLAR”. Materiais escolares. 

• Criar kits com materiais escolares de desgaste como: lápis de carvão, borra-
chas, cadernos/folhas, lápis de cor, canetas, etc. que possam ser dados conso-
ante as necessidades das famílias. 

Que as crianças/jovens não deixem de poder fazer atividades escolar por falta de 
materiais. Criação de condições de igualdade. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Contacto: Margarida Louzeiro 

Tfno.: +351 21 166 41 45 · Email: ecoludoteca@fundacaochampagnat.org  

mailto:funda_champagnat@maristascompostela.org
mailto:ecoludoteca@fundacaochampagnat.org
https://tinyurl.com/y3vxspwd
https://tinyurl.com/y3vxspwd


FUNDAÇÃO CHAMPAGNAT  

 

Estrada de Benfica 372    1500-100 Lisboa 

Tfno.: +351 217 780 073 

Email: funda_champagnat@maristascompostela.org  

 

CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA  · Carcavelos 

 
2022/01-CAF  “KIT FARMÁCIA”. Medicamento não sujeitos a receita médica. 

• Kit com produtos farmacêuticos que dispensem receita médica, para salvaguar-
da o tratamento de sintomatologia/intercorrências simples com crianças. 

Apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade social com medicamentos /pro-
dutos farmacêuticos de primeira necessidade; acautelar pelo tratamento de inter-
corrências simples; prevenir o agravamento do estado de saúde. 

 
2022/02-CAF  “KIT BEBÉ”. Produtos alimentares e de higiene. 

• Kit com produtos essências para bebés, que dispensem receita médica, de 
forma a garantir os cuidados de higiene e nutrição, para o adequado desenvol-
vimento das crianças. 

Apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade social com medicamentos/produ-
tos de primeira necessidade; acautelar os cuidados básicos de higiene e nutrição; 
prevenir possíveis doenças decorridas de má nutrição e de ausência de higiene. 

 

2022/03-CAF  “VIVER EM COMUNIDADE”. Ferramentas de convivência. 

• Implementação de um programa inovador que potencie o bem-estar em co-
munidade, estruturado à medida das necessidades identificadas na comuni-
dade onde o projeto está inserido, que potencie estilos de vida saudáveis, as-
sim como a dignidade e o respeito de cada indivíduo, para um bem global. 

Potenciar o exercício de uma cidadania mais ativa, responsável e solidária; desen-
volver competências de organização e de gestão doméstica; sensibilizar para a bem-
-estar e a vivencia em comunidade; sensibilizar os agregados familiares, para a lim-
peza e preservação dos espaços comuns. 
 
 
 
 
 
 

 
  

Contacto: Joana Lourenço 

Tfno.: +351 912 16 29 04 · Email:  centrodeapoioafamilia@fundacaochampagnat.org  

 

mailto:funda_champagnat@maristascompostela.org
mailto:centrodeapoioafamilia@fundacaochampagnat.org
https://www.facebook.com/CLDS4GSDR
https://www.facebook.com/CLDS4GSDR


LAR MARISTA DE ERMESINDE  

 

Rua de Sonhos, 360       4445-605 – Ermesinde (Porto) PORTUGAL 

Tfno.: +00351 229 717 650 

Email: geral@er.maristascompostela.org 

 

 
LAR MARISTA DE ERMESINDE 

 
2022/02-LME “DORMIR COM O CONFORTO DE QUE NECESSITAMOS” 

• Aquisição de uma cama articulada adaptada às características e necessidades 
de algumas das nossas crianças e jovens.  

O objetivo principal é proporcionar conforto e bem-estar, nomeadamente durante 
o período de sono noturno, e facilitar o trabalho dos cuidadores na prestação dos 
cuidados de higiene e saúde necessários.  

 

2022/03-LME “ANDAR SOBRE RODAS” 

• Aquisição de uma cadeira de rodas manual.  

O objetivo principal é permitir deslocações de crianças/jovens condicionadas na sua 
locomoção, melhorando a sua autonomia e qualidade de vida.  

 

2022/04-LME “BANHO ADAPTADO” 

• Aquisição de uma cadeira de banho adaptada.  

O objetivo principal é proporcionar conforto e bem-estar e facilitar o trabalho dos 
cuidadores na prestação dos cuidados de higiene e saúde necessários. 

 

 

 

 

 
  

Contacto: Paulo Jorge Pacheco 

Tlf. móvel: +351 960 369 096 · Email: geral@er.maristascompostela.org  

 

 
 
 

mailto:geral@er.maristascompostela.org
mailto:geral@er.maristascompostela.org
https://www.maristasermesinde.org/


 

 

 

  

 

OBRAS SOCIAIS MARISTAS de COMPOSTELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN MONTAGNE 

BIC/SWIFT: CAGLESMM 

IBAN: ES64 2080 0776 0630 4000 9859 

FUNDAÇÃO CHAMPAGNAT 

BIC/SWIFT: BESCPTPL 

IBAN: PT50 0007 0030 0004 0400 0010 6 

LAR MARISTA de ERMESINDE 

BIC/SWIFT: TOTAPTPL 

IBAN: PT50 0018 0003 1557 4361 0208 1 

https://fundacionmontagne.wixsite.com/fundacion-montagne/tu-cuentas
https://www.maristasermesinde.org/9-como_ajudar
https://fundacaochampagnat.org/node/258

	2022-2023 MICROPROYECTOS OOSS Compostela_ES.pdf
	Página en blanco




