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Especial Rede Juvenil Crescer Juntos 

INTERCÂMBIO NACIONAL DA REDE JUVENIL CRESCER JUNTOS 

Concluiu-se mais um projeto da Rede Juvenil Crescer Juntos, com o tão ansiado Intercâmbio Nacional de 

Crianças e Jovens, que decorreu na Quinta das Águas Férreas em Caneças - Lisboa, de 09 a 11 de julho de 

2019 e que envolveu 30 jovens oriundos dos Polos 

de Coimbra, Lisboa, Évora e Algarve.   

A temática abordada este ano e que, deu 

continuidade ao projeto do ano anterior– “Eu e os 

Outros a CreScER”,  permitiu trabalhar diferentes 

aspetos, nomedamente respeito pelas diferenças e 

diferentes culturas e povos e desenvolver 

competências pessoais, sociais, de participação e de 

cidadania, nas crianças e nos jovens.  

O programa do Intercâmbio foi diversificado, permitindo conciliar momentos de apresentação e reflexão 

sobre os temas trabalhados no projeto ao longo do ano, com atividades de quebra-gelo,  dinâmicas de 

grupo, passeios e saudável convivio entre os participantes, aliando o prazer e a boa disposição ao 

conhecimento e à cultura. 

No primeiro dia, destacaram-se as dinâmicas de grupo, a rapsódia de jogos e apresentação dos projetos 

desenvolvidos em cada Polo, constantando-se que os 

jovens envolvidos, de ano para ano, demonstram mais 

desenvoltura e espirito crítico na apresentação dos 

trabalhos.  

O dia 10 começou com um passeio pela vila de Sintra, 

num disputado e animado Peddy-Paper, que só terminou 

após a visita ao Palácio da Pena. Houve queixas da subida 

ingreme e da caminhada até ao cimo da serra, mas valeu a pena o esforço de persistência e superação, 

perante a beleza da paisagem deslumbrante e a riqueza e a imponência do Palácio.  
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Depois do jantar, ainda houve disposição para a prevista Noite de Cinema, que muito agradou a todos e 

onde não faltaram as saborosas pipocas.  

O último dia foi dedicado a escolher a temática a desenvolver no 

ano letivo 2019/20. Como é natural dos jovens surgiram imensas 

ideias e propostas de iniciativas. No entanto, por maioria, foi 

escolhida a temática Ambiente/Vida Saudável que permitirá 

abordar inúmeros aspetos apontados  pelos participantes e 

realizar atividades que, certamente, irão ao encontro do 

interesse e expetativas das crianças e dos jovens. 

 

Programa do Intercâmbio Nacional da Rede Juvenil Crescer Juntos 2019 

9, 10, 11 Julho 2019 - Qt.ª das Águas Férreas, Caneças – Lisboa 
 

9 de julho 
12h30 - Acolhimento dos 
participantes  
13h00 - Almoço  
14h30 - Dinâmicas de 
Apresentação e Quebra - gelo  
15h00 - Apresentação dos 
trabalhos pela Rede Juvenil 
Crescer Juntos  
16h00 - Debate  
16h30 - Jogos de Água  
20h30 - Jantar 
21h30 - Rapsódia de Jogos  
 

10 de julho 
8h00 - Alvorada  
8h30 - Pequeno-almoço  
9h30 - Saída para Sintra –  
Realização de um Peddy-paper 
pela vila de Sintra e Visita ao 
Palácio da Pena 
17h30 - Regresso a Caneças  
18h30 - Momento Livre  
20h30 - Jantar  
21h30 - Noite de cinema 
 
 

11 de julho 
9h00 - Alvorada 
9h30 - Pequeno-almoço  
11h - Brainstorming – 
 Apresentação das propostas para 
o tema a trabalhar em 2020 e 
Avaliação  
13h30 - Almoço  
15h30 - Encerramento 
 

 

 Relembramos que a Newsletter da Rede Construir Juntos é de todos e para todos. Assim, só faz 

sentido com a vossa partilha e colaboração. Neste sentido, pedimos que nos enviem notícias das 

vossas atividades e/ou projetos que considerem pertinente divulgar aos parceiros.  

 Desejamos a todos os parceiros umas ótimas e retemperadoras férias!  
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