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“Eu gosto da Fundação porque dá-me mais 
objetivos para a minha vida.” FS 14 anos
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Para ti Se 
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PROJETOS
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Obrigado Fundação por me tornares uma pessoa 
melhor e deixares a tua marca em mim. CM 15 anos
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Para ti Se não faltares!

“O Para ti Se não faltares! ensina-nos a estudar 
para que sejamos alguém na vida.” SG 12 anos

“Desde que entrei para a Fundação Benfica aprendi 
a ajudar os colegas.” BR 11 anos

2.Intervenção Precoce



Para ti Se não faltares!
O que é?

é um Projeto de promoção do Sucesso e combate ao 

absentismo e abandono escolar que assenta no pressuposto 

que a intervenção precoce e a promoção de 

competências pessoais e sociais são fatores determinantes 

para o alcance do sucesso educativo e, consequentemente, 

da mobilidade social. 

“Obrigado Fundação por me ter ensinado a dar 
valor às minhas capacidades.” ES 21 anos



1. Aumentar o vínculo à escola, promovendo a assiduidade e participação, 
combatendo comportamentos disruptivos contribuindo para uma Escola 
Atractiva;

2. Capacitar os jovens, tornando-os atores principais da sua tomada de decisão e 
responsáveis pelos seus Comportamentos, Atitudes e consequências sociais e 
pessoais dos seus atos;

3. Motivar os jovens para a obtenção do sucesso escolar;

4. Promover a prática desportiva, o Fair Play e consequentemente a saúde e bem-
estar dos jovens, reforçando a adoção de estilos de vida saudáveis;

5. Promover a Inclusão Social e o Diálogo Intercultural;

6. Promover a presença das famílias dos jovens na escola e a sua participação no 
processo socioeducativo dos mesmos.

Para ti Se não faltares! Objetivos

“Eu gosto do Projeto porque me ajudou a melhorar 
o meu comportamento.” RB 16 anos



4.000 jovens envolvidos
11 cidades | 17 escolas | 32 bairros 

+ de 12.000 experiências promovidas | 5.000 prémios de 
desempenho entregues

90% das escolas subiram no ranking 

Para ti Se não faltares! IMPACTO

“(...) o principal foi que se não fosse a 
Fundação eu nem saía de casa só para ir para 
a escola, ajudou-me no sucesso escolar, a 
portar-me melhor e a ser mais responsável e 
confiante em mim” – M.B. 21 ANOS



Para ti Se não faltares!Para ti Se não faltares! OBJETIVOSResultados 2010-2018

Absentismo
O número de 

faltas injustificadas 
por aluno baixou 

em 68,5% - média 
de 4 faltas/aluno

Comportamento
Antes do projeto, a 

média de 
comportamento era 
negativa. Através do 
projeto, foi possível 
aumentar para 3,5 

(escala de 1 a 5)

APROVEITAMENTO
Média 2,8 (AL 

2010/11) para
3,3 (2018/19)

Sucesso 92% 
Retenção 8% 

“Eu vim para a Fundação Benfica porque dá-

me motivação para estudar.” MT 16 anos



Para ti Se não faltares!Para ti Se não faltares!
OBJETIVOS

Resultados 2010-2018
| RETENÇÃO |

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Novo 
Projeto 

Boavista

Novo Projeto 
Damião

Novo Projeto 
Paranhos



Para ti Se não faltares!Para ti Se não faltares!
OBJETIVOS

Resultados 2010-2018
Assiduidade | Comportamento | Aproveitamento



Para ti Se não faltares!

1 – Premiamos o Esforço e o Mérito
2 – Trocamos Comportamento e Assiduidade

POR:
Benefícios Pessoais, conseguidos através de decisões e modelação 
de comportamentos individuais que garantem reconhecimento 
social

Para ti Se não faltares! OBJETIVOS
Metodologia

“Com a Fundação aprendi que vale a pena o esforço e a 
dedicação diária na Escola porque é a partir daí que 

conseguimos conquistar os nossos objetivos” – RR, 20 anos

Ativida
des

É para 
MIM Se:



Para ti Se não faltares!Para ti Se não faltares!
OBJETIVOS

Metodologia & 
Constituição dos grupos

Comunicação do 
Projeto Jovens e 

Professores

+

Identificação 
Interessados

Entrevista 
com FB

Sessão Aberta com 
Jovens, Pais e 

Comunidade Escolar

+

Inscrição

A participação é livre, voluntária e gratuita

Baseada na modelação Positiva de comportamentos através dos pares. A equidade e 
heterogeneidade dos grupos permite a modelação a diferentes níveis:

✓ Motivação para a excelência e obtenção de resultados escolares acima da média -
referência positiva dos jovens de excelência e mérito;

✓ Motivação para a excelência técnica ao nível desportivo - referência positiva dos 
jovens de mérito desportivo;

✓ Integração e igualdade de género - o projeto é um espaço de oportunidade para 
ambos os géneros;

Se entrares no “Para ti Se não faltares!” prometo 
que não te vais esquecer. RF 10 anos



FUTSAL
Vertente Desportiva – Saber Estar

Fair Play & anti-Bullying 

OFICINAS FB
Vertente Social  - Saber-Estar 

Diálogo Intercultural 
& anti-Bullying 

Para ti Se não faltares! 
(2º 3º CEB)

Atividades Regulares
70 Jovens

“A Fundação Benfica ensinou-me a trabalhar em 
equipa” – TL, 15 anos

Interações
- Entre projetos e jovens do país;

- Jogos, Competição e Coopetição
- Interação on going entre grupo 
2ºciclo NG e grupo transição 4º 

ano EB1 Arq Victor Palla



Desportos do Mundo
Expressão Físico-Motora 

Experimentação Futsal + 1 
modalidade não europeia em 

presença nas EB1
Crianças, Pais & Escola 

Para ti Se........ (1ºCeb)
Atividades Regulares

80 Jovens

Para mim a Fundação é uma oportunidade única 
para crescer! JL 18 anos

OFICINAS FB
Vertente Social  - Saber-Estar 

Diálogo Intercultural & anti-
Bullying 

Prevenção & Transições

Hipóteses de Trabalho:
AENG

- Interações, Jogos e Coopetição
- Grupo selecionado 4ºano EB1 Victor Palla interação on 

going com Grupo EB 2,3 Nuno Gonçalves
- - Interação grupos das EB1 Arq Victor Palla e EB1 Ator Vale

AEOLAIAS
- Interações, Jogos e Coopetição

- EB 1 Ator Vale interação com EB 1 Vitor Palla

Para ti Se.................
(1º CEB)



Para ti Se não faltares!Para ti Se não faltares!
OBJETIVOS

Metodologia 
Contrato Social &Prémios Desempenho



Metodologia 
Contrato Social &Prémios Desempenho







Para ti Se não faltares!

“Ser selecionado para o Torneio foi um momento de 
orgulho para mim!” MM 13 anos



Para ti Se não faltares!

Desde que entrei na Fundação Benfica consegui 
melhorar a minha atitude. MC 12 anos



Para ti Se não faltares!

“Desde que entrei para a Fundação Benfica aprendi 
a ajudar os colegas.” BR 11 anos



Obrigado!

“Do que mais tenho saudades da Fundação é da 
família que construí!” AR 17 anos

www.facebook.com/FundacaoBenfica

http://www.facebook.com/FundacaoBenfica

