Projetos Realizados

Os Malmequeres- Novos Rumos – realizado em 2016
Com este projeto deu-se uma nova vida aos desenhos criados pelos utentes da
instituição, através da aplicação dos mesmos em novos produtos (sacos e
canecas). Assim, ao mesmo tempo que possibilitou a divulgação do trabalho
desenvolvido pelos utentes da instituição, são reconhecidas, pelos próprios e pela
sociedade, as suas capacidades e o valor do trabalho que produzem.
O projeto permitiu ainda a criação de novos suportes de comunicação
(desdobráveis e renovação do site) que possibilitam uma melhor disseminação
das principais atividades desenvolvidas pela instituição.
O que pensamos da escola – realizado em 2015
Em 2015 levámos a cabo um estudo sobre o que pensam os nossos utentes
sobre a escola onde andaram. Foi feita uma apresentação dos primeiros
resultados deste estudo aos técnicos da instituição a 17 de novembro.
Oficina Limpa e Segura – Prémio Menção Honrosa BPI Capacitar 2013
Este projeto reestruturou o ateliê, através da compra de uma máquina de corte a
laser, com a finalidade de tornar o corte muito mais rápido e permitir às
monitoras estarem mais tempo com cada um dos utentes.
Projeto Perspetivas – realizado entre 2013 e 2014
Em parceria com o Instituto Politécnico de Leiria, este projeto teve como
finalidade os nossos utentes realizarem o filme de animação O Anel, sob a
orientação de dois professores de artes deste instituto.
Férias com Malmequeres – Realizado entre 2007 e 2014
Foram realizados diversos projetos (Abril Juvenil, Julho com Malmequeres, Férias
Criativas) em colaboração com a Câmara Municipal de Leiria e que se destinavam
a ocupar as férias das crianças no nosso ateliê.
Representações Sociais dos alunos deficientes mentais - Estudo
Exploratório com alunos do 3.º CEB - Realizado entre 2008
Durante o ano de 2008 desenvolveu-se o projeto "Representações Sociais da
Deficiência-estudo realizado com alunos do 3.ºciclo" das escolas que têm
estabelecido protocolos com a nossa instituição (Escola do 2º e 3º CEB D. Dinis,
Escola do 2º e 3º CEB José Saraiva e Escola do 2.º Ciclo, 3.º Ciclo e Secundária
da Maceira), apoiado pelo Instituto Nacional de Reabilitação e tinha por objetivo
perceber a forma como os alunos do 3. Ciclo veem os seus colegas com
deficiência mental.
Letras com História - Realizado em 2007
Tendo em conta as dificuldades de vários clientes em narrar factos e
acontecimentos do dia-a-dia e um desinteresse generalizado pela leitura, durante
o ano 2007 desenvolveu-se o projeto "Letras com História".
Com este projeto pretendeu-se motivar os clientes para o contacto com os livros,
promovendo a leitura, a escrita e reconto de histórias. Assim, foram organizados
três grupos heterogéneos para as sessões em grupo e realizaram-se sessões de
trabalho individual.
Nas atividades desenvolvidas em grupo realizaram-se:
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- visitas à Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, onde os clientes assistiram à
"Hora do Conto". Em cada mês ia apenas um dos grupos assistir à história e,
posteriormente, contava a história ouvida aos colegas que haviam ficado n'Os
Malmequeres;
- leitura de várias histórias e desenvolvimento de atividades de leitura e de
escrita;
- construção de histórias, partindo das histórias lidas, de desenhos criados pelos
clientes, etc.
Para as sessões de trabalho individual, cada cliente requisitou um livro na
Biblioteca Afonso Lopes Vieira, de acordo com os seus gostos e nível de leitura
que, após a leitura e preparação, apresentou-o aos colegas, através da leitura de
um resumo ou de um desenho.
Imagem da Deficiência nos Deficientes Mentais - Realizado em 2006
No âmbito do "Sub-Programa II - Projetos Específicos de Carácter Relevante", do
SNRIPD, desenvolvemos o projeto "A imagem da deficiência nos deficientes
mentais". Este projeto, que se estendeu pelo ano 2007, foi um estudo que teve
por objetivo conhecer o que pensam os deficientes mentais sobre a deficiência.
Fora, feitas entrevistas a todos os nossos clientes sobre esta temática (gravadas
em vídeo e transcritas para papel).
Vamos Conhecer a Tua Terra - Realizado entre 2006 e 2007
O Projeto Vamos Conhecer a Tua Terra teve como objetivo dar a conhecer aos
colegas a terra onde vivia cada cliente. Assim, quando visitávamos a terra de um
dos clientes, ele, não só tinha que escolher previamente os locais de interesse a
visitar como, no próprio dia, era o cicerone para os seus colegas, mostrando-lhes
esses locais. Foram realizadas doze visitas: todos os clientes foram
contemplados, mas como alguns deles vivem próximo de outros fizeram-se,
nesses casos, duas visitas no mesmo dia, o que permitiu rentabilizar recursos.
Estas visitas decorreram desde o dia 28 de Março de 2006 até 30 de Janeiro de
2007. Este projeto foi apoiado pelo Sub-programa III - Cultura e Lazer do
Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com
Deficiência.
Vamos Dançar – Realizado entre 2000 e 2002
O projeto Vamos Dançar tem por objetivo contribuir que os nossos clientes
adquiram algumas competências na área da dança (iniciando-os em diversos
tipos de danças), as quais lhes permitam integrar-se em contextos em que a
dança é fundamental, bem como proporcionar-lhes um espaço de divertimento e
de convívio.
Férias em Movimento – Iniciado em 2000
Ao abrigo do programa Férias em Movimento estabeleceu-se um protocolo com o
Centro de Juventude, que permitiu nas férias da Páscoa (entre 5 e 11 de Abril)
receber 13 crianças e nas férias grandes (de 19 a 25 de Julho) mais 10 crianças,
que partilharam as atividades quotidianas do nosso centro com técnicos e
clientes.
À descoberta dos Movimentos da Terra – Realizado em 1997
Em Novembro, na mostra de Ciência e Tecnologia, que decorreu nas instalações
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do Antigo Hospital da Universidade de Coimbra, esteve exposto o Globo gigante
d'Os Malmequeres que provocou grande animação nos outros expositores e nos
visitantes (houve sempre grandes filas de pessoas a quererem experimentar dar
uma voltinha). Os utentes d'Os Malmequeres, que fazem parte do Círculo de
Ciência e Tecnologia conseguiram desmontá-lo na nossa ludoteca, voltar a
montá-lo em Coimbra e fazer o inverso no final da Exposição.
Para todos estes utentes foi uma experiência totalmente nova, pois permitiu-lhes
orgulharem-se do seu trabalho (desde a admiração que presenciaram nos
visitantes e nos outros grupos de jovens que expunham os seus trabalhos, até à
leitura das notícias que iam aparecendo nos jornais locais), conviver durante
vários dias com pessoas do seu nível etário não portadoras de deficiência,
estarem num bom hotel, comerem na cantina universitária, envergarem
camisolas e bonés com o logótipo do Projeto Galileu, serem visitados pelo
Ministro da Ciência e Tecnologia e pelo Secretário de Estado da Juventude e, por
último, trazerem o prémio da Menção Honrosa do Júri.
O tempo que estiveram em Coimbra permitiu-lhes pôr à prova a sua autonomia
fora do contexto familiar, dando-lhes uma grande confiança a si mesmos.
O globo continuou na ludoteca durante muitos anos, para que as crianças que a
visitam pudessem brincar experimentando os movimentos da Terra.
Aprender Mais – Realizado entre 1996 e 1998
O projeto "Aprender Mais" consiste na formação de pessoal técnico e clientes na
área da expressão plástica e da metodologia de construção de brinquedos em
madeira e que tem como objetivo a melhoria da qualidade do material produzido.
Assim, estiveram connosco dois técnicos da instituição espanhola Arte
Integracion- Taller Malasana nas semanas de 23 a 30 de Novembro de 96 e de 7
a 11 Julho de 97.
Cada jovem construiu, durante a primeira semana, um pássaro em madeira,
após a exploração do tema por monitoras e clientes, sob a supervisão dos
referidos técnicos. A metodologia seguida foi a seguinte: de manhã sessões
teóricas com as monitoras sobre diversos temas ligados às artes plásticas e à
construção de brinquedos em madeira; de tarde sessões conjuntas com
monitoras e clientes para aplicação dos conceitos abordados de manhã.
Entre a primeira e a segunda semana de formação, as monitoras orientaram os
utentes na construção de um brinquedo inspirado no brinquedo tradicional das
galinhas (agora sem a supervisão dos formadores).
Durante a segunda semana de formação a metodologia seguida foi a mesma
(embora os conteúdos teóricos abordados com as monitoras todas as manhãs
fossem diferentes) e o tema foi a construção de um brinquedo a partir do estudo
dos mamíferos.
Numa segunda fase tentou-se fazer o estudo individual de cada uma das peças
produzidas, tendo em vista a sua adaptação para comercialização.
O desenvolvimento deste projeto de formação veio introduzi a mudança
pretendida ao nível das atividades e das metodologias de trabalho na instituição
que se vieram a refletir em toda a produção ao longo do tempo.
Este projeto contou com o apoio financeiro da Fundação Calouste Gulbenkian e
do Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com
deficiência.
Um amigo – Realizado entre 1993 e 1995
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O Projeto "Um Amigo" foi aprovado e apoiado pelo Instituto Português da
Juventude, cujo objetivo é que cada deficiente tenha um jovem amigo que passe
a conviver com ele, acompanhando-a ao cinema, discotecas, acampamentos,
etc., de maneira a que o deficiente não se sinta isolado da sociedade e privado
daquilo que é fácil aos outros.
Nós e os miúdos – Realizado em 1993
O projeto "Nós e os miúdos" foi aprovado pelo Instituto de Inovação Educacional
e teve a duração de 9 meses.
Este projeto teve como objetivos o contacto das crianças com os deficientes e o
seu trabalho e, ao mesmo tempo, estimular o deficiente pelo valor que tem
aquilo que produz.

