ENTIDADE PROMOTORA
Federação das Associações de Pais do Concelho de Cascais

#pelasnossascriancas
Iniciativa Local de Responsabilidade Social de ajuda escolar às crianças
desfavorecidas de Cascais
Existem inúmeras famílias do concelho de Cascais com crianças do ensino básico que
neste momento não dispõem de equipamento ou uma ligação à Internet. Quanto mais
pobres os pais, menor a capacidade de estudar em casa, como indica o recém-publicado
Estudo Internacional de Alfabetização em Informática e Informação.
A administração central tenta mitigar esta desigualdade com a reativação da telescola e
a promessa de equipamentos no próximo ano, mas a realidade mostra -nos que parte das
crianças encontra-se neste momento isolada da escola por não dispor de recursos.
A necessidade é urgente e imediata, para que estas crianças, não sejam definitivamente
afastadas do único porto seguro que conhecem: a sua Escola.
Missão
Angariação de fundos ou recursos tecnológicos adequados, junto da comunidade local:
individuais, empresas ou instituições.
Queremos juntos, providenciar ao maior número de crianças do ensino básico, o acesso
a um equipamento informático assim como Internet em banda larga, e o apoio
tecnológico e pedagógico essencial à educação à distância.
Promotores
A Federação das Associações de Pais do Concelho de Cascais, FAP Cascais, entidade
sem fins lucrativos, apadrinha esta iniciativa e será fiel depositária dos fundos e dos
equipamentos, gerindo a sua distribuição pelas famílias desfavoreci das, através das
respectivas escolas e Associações de Pais.
A escola de tecnologia e inovação para a educação HCODE, assegura a curadoria
tecnológica, apoio técnico e pedagógico, disponibilizando conteúdos educativos para a
Escola 4.0 e gratuitamente aos alunos elegíveis, cursos online Happy Code para as
competências digitais.
Como ajudar?
Qualquer um pode contribuir, sem montante mínimo, individualmente e também
empresas e instituições. Todas as contribuições serão publicadas, identificadas ou
anónimas. Empresas ou instituições, com contribuições especiais, poderão ainda ver
publicado o seu logo na nossa página de bons Patronos. Para contribuir diretamente
com equipamentos poderá contactar um dos nossos embaixadores. Estes equipamentos
deverão ter requisitos mínimos (como webcam e microfone) e serão verificados pelos
cursos técnico-profissionais da escola secundária de São João do Estoril.
IBAN: PT50 0033 0000 5006 1931 6370 5 (FAP Cascais)
MBWay: +351 936 214 564 (FAP Cascais)
Para mais informações: info@pelasnossascriancas.org / www.pelas nossas criancas.org

