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Colóquio Final do Projecto Europeu ARPI
(Actividades de Risco e Pedagogia Institucional)

“O Desporto e as Actividades Físicas na Intervenção com Jovens
com Problemas de Comportamento Social”
13 de Setembro (Sábado) Cine “Charlot” em Setúbal
Integrado nas Comemorações Bocageanas
PROGRAMA
Sessão Pública aberta a especialistas / técnicos / responsáveis de:
Autarquias, Serviços Públicos, Escolas, Clubes Desportivos, Associações
culturais, Instituições de Acolhimento para crianças e jovens em situação de
risco social.
9,00 – Abertura oficial:
Presidente da Direcção da QE / Exmª Srª Presidente da Câmara Mun.
9,20 – Apresentação do Projecto Europeu ARPI
Ricardo Martínez (Coordenador do projecto)
9,35 – Apresentação do Projecto nos vários países parceiros
- “Escola de Neuville” – Reg. Paris / França
- Associação “Altea” – Altea – Reg. Valenciana / Espanha
- Associação “Camino” – Berlim / Alemanha
- Associações “OESSE” e “Chiara y Francesco” – Reg. Roma Trovaianica / Itália
- Associação “Questão de Equilíbrio” – Setúbal / Palmela / Portugal
12,00 – Mesa Redonda (com especialistas de várias modalidades, aberta à
intervenção do público)
12,30 – Processo de Avaliação – Olivier Brito (México) – CERIS / Universidade
de Paris X -Nanterre
13,00 – Intervenção Final – Jacques Pain (Professor Emérito da Universidade
de Paris X – Nanterre)
13,40 – Sessão de Encerramento do Colóquio
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O Método ARPI
Baseia-se na aplicação de uma sequência definida de Actividades Físicas e Desportivas em articulação com
actividades de Aquisição e Consolidação de Competências Pessoais e Sociais, destinadas fundamentalmente
a crianças e jovens com problemas de comportamento social.
Tais Competências podem ser obtidas quer pela aplicação de processos baseados no Confronto Cognitivo,
da área da psicologia, utilizados em sessão de reflexão imediata à prática das actividades, incidindo sobre
ocorrências verificadas, formas de procedimento e ultrapassagem dos problemas, utilizando metáforas,
como pela sua transposição de tais processos de resolução de problemas para a vida quotidiana.
Este método prevê ainda, posteriormente à prática das actividades, a intervenção dos participantes em
assembleias, reflectindo estes sobre os comportamentos individuais e de grupo, quer nas actividades como
na vida quotidiana, e sobre os processos de ultrapassagem das dificuldades, com recurso à Pedagogia
Institucional, nomeadamente no que diz respeito aos níveis de desempenho e correspondentes quadros de
Direitos e Deveres, atribuídos através do processo de atribuição dos “Cintos de Competências”.
Formação dos Técnicos

Um dos objectivos mais pertinentes do projecto ARPI é o da
formação dos técnicos que intervêm no campo social com jovens
em situação de risco.
Em todas as reuniões transnacionais de trabalho foi definido um
tempo para os técnicos dos vários países participarem,
“viverem”, as actividades que posteriormente proporiam aos
jovens, participando com os estes nas mesmas.

No Colóquio de 13 de Setembro, serão apresentados os
resultados obtidos em cada um dos países pela aplicação do
método ARPI por cada um dos parceiros europeus, com as devidas
reflexões sobre adaptações ocorridas, derivadas da diversidade
cultural e social dos públicos envolvidos e da existência de
recursos locais e constrangimentos geográficos e ambientais.

Se é técnico desportivo de um clube / instituição, se é professor ou responsável associativo…
Se é técnico do social / reinserção…
Se é um(a) cidadão(ã) preocupada com a inclusão social de jovens em risco…

Não perca a oportunidade de participar no Colóquio de 13 de Setembro
Verá como a troca de experiências poderão ajudá-lo(a) no desempenho profissional quotidiano
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