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Projeto Contas_TU 

________________ Contas Tu porque contamos conTigo. ________________ 

Considerando a visão, missão e valores da interMEDIAR enquadrada no âmbito da Educação em e para os 
Direitos Humanos e Cidadania e Desenvolvimento Humano; 

Foi criado o Projeto Contas_Tu como forma de incentivar a cidadania e a criatividade ao serviço da 
responsabilidade e compromisso para com a Comunidade. 

Para tal, através do conto de estórias e da sua exploração pedagógica pretende-se que, no meio escolar e/ou 
familiar, se desenvolvam competências humanas e relacionais na população mais jovem. 

Constituem objetivos do projeto: 
 

i. Incentivar a criatividade; 

ii. Promover estratégias que desenvolvam o pensar e agir cooperativo; 

iii. Consciencializar para a importância dos comportamentos cívicos responsáveis e para os seus benefí-
cios; 

iv. Desenvolver a vontade de impulsionar a mudança e transformar contextos. 

 
Apresentam-se como seus destinatários: crianças e jovens em contexto escolar e/ou familiar. 

 
Através do projeto são disponibilizados os seguintes recursos: 
 

i. Contos originais; 

ii. Materiais pedagógicos; 

iii. Workshops temáticos [com a possibilidade de os temas serem solicitados pelas Escolas]. 

 
Linha orientadora do Projeto: Contar para mudar! 

 
Valor do trabalho prestado:  
 

i) para os Workshops temáticos é fixado um valor que dignifique quem presta o trabalho e a quem 
é prestado, tendo como orientação o preçário da interMEDIAR. 

ii) Para deslocações às Escolas, conto das estórias e sua disponibilização e uso de materiais pedagó-
gicos é acordado um valor com cada Escola. 

 
Equipa Promotora do Projeto:  
Ana Rute Santos: Licenciatura no Curso de Professores do Ensino Básico – 1.º Ciclo. Licenciatura e Mestrado em Ciências Religiosas. Técnica no 

Departamento da Pastoral no Santuário de Fátima [no âmbito da infância, adolescência, juventude, terceira idade, doentes e pessoas com deficiência].  

Filomena Carvalho: Professora-Adjunta do Politécnico de Leiria. Investigadora do Instituto Jurídico Portucalense – IJP. Mediadora com 

especialização em Mediação Familiar na Associação interMEDIAR-Associação de Mediadores do Oeste. Licenciatura em Direito.  Doutoramento em 

Direito Público, na área dos Direitos Humanos dos Grupos Vulneráveis. Título de Especialista em Educação para os Direitos Humanos e Cidadania. 

Certificação no Programa NEEP – Novos Empresários de Elevado Potencial – Curso homologado pelo IEFP e financiado pelo FSE e pelo Estado Português, 

ministrado pela F+G – Formação e Gestão, SA – Entidade acreditada pelo Ministério do Trabalho e Solidariedade. CAP - Curso de Formação de 

Formadores. Curso de Certificação Internacional em Coaching – Coaching Pessoal e Profissional. Pós-graduação em Logoterapia - Psicologia do 

Desenvolvimento. Curso de Consultoria de Imagem. 


