CRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE
ADVANCED ANALYTICS NO
SANTANDER

APRESENTAÇÃO

À

COMISSÃO

EXECUTIVA

Relatório de impacto: intervenção e prevenção de
situações de risco de crianças e jovens

A Academia do Johnson (A J) é uma ONG, localizada no Bairro do Zambujal, que
acompanha crianças e jovens de meios familiares e sociais fragilizados, bem como as
suas famílias. O seu trabalho assenta na educação como ferramenta transformadora.
O presente relatório destina-se a avaliar o impacto do trabalho de intervenção e
prevenção de situações de risco de crianças e jovens realizado pela A J. Esta avaliação
permite-nos fazer um balanço da nossa atividade e identificar pontos a melhorar.
Permite também fornecer informação aos nossos parceiros e voluntários sobre os
resultados gerados pelo apoio que deram à A J e que foi fundamental para o sucesso.
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1. Objetivos e Metodologia

O trabalho da Academia está focado em quatro
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
• ODS 1 – Acabar com a pobreza em
todas as suas formas, em todos os
lugares
• ODS 3 – Assegurar uma vida saudável e
promover o bem-estar para todos, em
todas as idades
• ODS 4 – Assegurar a educação inclusiva
e equitativa e de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao
longo da vida para todos
• ODS 10 – Reduzir a desigualdade
dentro dos países e entre eles

O trabalho é desenvolvido de uma forma integrada,
em redor do contexto da criança

6 escolas públicas
envolvidas

30 voluntários

Grupo de dança,
Coro e Kickboxing

Cerca de 200
crianças e jovens

Cerca de 200 famílias
indiretamente apoiadas

7 equipas federadas com
86 jovens atletas

A metodologia de medição de impacto considera
resultados quantitativos e qualitativos
Medição de impacto

Resultados quantitativos
• Nº de inscritos na A J
• Taxa de sucesso escolar (nº de alunos

aprovados / total de alunos com apoio escolar na A J)

Resultados qualitativos
• Feedback de Encarregados de Educação
(inquéritos)
• Feedback de Voluntários (inquéritos)

2. Resultados quantitativos

Apoiamos cada vez mais crianças e jovens
Nº de inscritos na Academia
207

203
158

173

157

132
93
53

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Têm idades a partir dos 6 anos e residem
maioritariamente na Amadora
Distribuição por género

Distribuição por idades

Distribuição por concelhos
1%

21%
37%

63%

11%
25%

6%

20%
81%

25%

F

M

6 a 10

11 a 12

13 a 15

16+

Amadora

Lisboa

Odivelas

• 27% tem um irmão / irmã na A J
• 85% têm nacionalidade portuguesa, 10% cabo-Verdiana e 4% têm outras nacionalidades
• Dentro da Amadora, 65% residem nas freguesias da Buraca e 16% na Cova da Moura
Fonte: Base de Dados da AJ

Oeiras

Sintra

Pertencem a famílias trabalhadoras, muitas
monoparentais e com menor escolaridade

• 66% são famílias monoparentais e 17% são famílias numerosas
• 7% dos EE têm ensino superior (vs. 29% na média nacional); 58% têm primária ou liceu (vs. 39%)
Fonte: inquérito realizados aos Encarregados de Educação da AJ em Abril 2022; Pordata 2021 (população entre 16 e 64 anos)

O apoio escolar é complementado por desporto e
expressão artística
Atividades na A J
Apoio escolar
Futsal
Dança
Coro
Kickboxing

Distribuição por ciclo

69%
49%
15%
8%
17%

EB1 Alice Vieira
Agrupamento Almeida Garrett
D. João V
Pedro d´Orey da Cunha
Alto dos Moinhos
EB1 Água Livres
Outras escolas

7%
12%

24%

58%

% de inscritos

1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

Distribuição por escolas
33%
18%
15%
7%
7%
4%
16%

Secundário

A A J trabalha em parceria com as escolas (acompanhamento de resultados escolares, dinâmicas
de comportamento na aula e no recreio, TPCs, apoio em telescola, etc.)
Fonte: Base de Dados da AJ. Distribuição por ciclo e por escolas apenas considera alunos com Apoio escolar.

A taxa de sucesso escolar das crianças e jovens da
AJ é 97%, acima da média nacional
88% nas escolas
correspondentes1

vs.
97% de taxa
de sucesso

90% na Amadora

94% de média nacional

1. Consideradas as 6 escolas que 80% das crianças da AJ frequentam: EB1 Alice Vieira; Agrupamento Almeida Garrett; Pedro
d´Orey da Cunha; D.João V; EB1 Água Livres; Alto dos Moinhos
Taxa de sucesso = nº de alunos aprovados / total de alunos com apoio escolar na AJ em 2020/2021
Fonte: Base de Dados da AJ – crianças com apoio escolar; Infoescolas.mec.pt

Melhores notas em estudo do meio e disciplinas de
expressões, maiores dificuldades em ciências exatas
1º ciclo

2º ciclo, 3º ciclo e secundário
4,5

4,5

4,1
4,0

3,8

4,0

4,0
3,7

3,6

3,5

3,5

3,0

3,0

2,5

2,5

2,0

3,7

3,6

3,5

3,4

3,4

3,3

3,3

3,2

3,0

2,0

Estudo do
Meio

Português Matemática

Ed. Física

Ed. Musical

Tecn. e Prog.

Ed. Visual

Cidadania

Inglês

Ciências

Universo: crianças da AJ com apoio escolar
Para comparabilidade, todas as notas foram convertidas para uma escala equivalente de 1 (muito insuficiente) a 5 (muito bom)
Fonte: Base de Dados da AJ – crianças com apoio escolar

Português

História e
Geog.

Matemática Físico-Química

3. Resultados qualitativos
3.1. Feedback de Encarregados de
Educação

Foram feitos inquéritos aos Encarregados de
Educação para recolher o seu feedback
Metodologia

Perfil dos inquiridos

• Inquéritos realizados em Abril de 2022

• 87% dos inquiridos são mães, 7% pais e
restantes são avós

• Target: 78 Encarregados de Educação de
alunos com apoio escolar na A J

• 27% têm mais do que 1 educando na A J

• Preenchimento digital (google forms)

• Em média, estão há 3,3 anos na A J

• Taxa de resposta de 38,5%

• 70% têm nacionalidade portuguesa, 23%
cabo-verdiana e 7% brasileira
• 93% residem na Amadora, restantes em
Lisboa ou Sintra
• Têm uma idade média de 36 anos

As crianças chegam à AJ por serem do bairro ou
através de referências

Fonte: inquérito realizados aos Encarregados de Educação da AJ em Abril 2022

Acesso a acompanhamento, apoio escolar e
atividades são os principais motivos de inscrição
Acrescem necessidades de socializar ou de melhorar comportamento

Fonte: inquérito realizados aos Encarregados de Educação da AJ em Abril 2022

Os EE avaliam positivamente a sua integração e
relação com a AJ
Como avalia a sua experiência com a A J? (de 1 – muito negativa a 5 – muito positiva)

Fonte: inquérito realizados aos Encarregados de Educação da AJ em Abril 2022

O impacto da AJ é avaliado
como muito positivo em 5
dimensões da vida das crianças
Na sua opinião, quão importante é A J para o seu educando, em cada um
dos seguintes aspetos? (de 1 – nada importante a 5 – muito importante)

Valências de apoio psicológico e de formação aos
pais são as principais áreas de melhoria referidas

Fonte: inquérito realizados aos Encarregados de Educação da AJ em Abril 2022

Todos os EE pretendem que o seu educando
continue na AJ

Fonte: inquérito realizados aos Encarregados de Educação da AJ em Abril 2022

Fonte: inquérito realizados aos Encarregados de Educação da AJ em Abril 2022

3. Resultados qualitativos
3.2. Feedback de Voluntários

Foram feitos inquéritos aos voluntários para
recolher o seu feedback
Metodologia

Perfil dos inquiridos

• Inquéritos realizados em Abril de 2022

• 80% são voluntários na A J há 1 ano ou
menos

• Target: 30 voluntários na A J
• Preenchimento digital (google forms)
• Taxa de resposta de 50%

• Têm em média 21 anos
• 60% vivem em Oeiras, 27% em Lisboa e
os restantes em Loures
• 40% são universitários, 20% trabalham,
13% estão numa pausa, 13% na escola e
7% são trabalhadores-estudantes
• 57% dos universitários são da Faculdade
de Medicina de Lisboa e os restantes
distribuem-se pelo ISCTE, Católica e IPAM

A maioria dos voluntários chega à AJ por referências

Fonte: inquérito realizados aos Voluntários da AJ em Abril 2022

Contribuir para um projeto em que acredita é o
maior motivo de voluntariado na AJ

Fonte: inquérito realizados aos Voluntários da AJ em Abril 2022

Os voluntários avaliam
bem a sua integração,
desenvolvimento e
reconhecimento na AJ
Como avalias a tua experiência como voluntário/a?

Fonte: inquérito realizados aos Voluntários da AJ em Abril 2022

O impacto da AJ é avaliado
como positivo em 5 dimensões
da vida das crianças
Na tua opinião, qual o nível de impacto da A J em cada
uma das seguintes dimensões?

A capacidade de fazer a diferença na vida das
crianças é o ponto forte #1 da AJ
Acrescem a relação estruturante e o impacto na comunidade, entre outras

Fonte: inquérito realizados aos Voluntários da AJ em Abril 2022

Assegurar apoio psicológico e competências
parentais são os principais pontos de melhoria

Fonte: inquérito realizados aos Voluntários da AJ em Abril 2022

Todos os voluntários inquiridos recomendariam a
uma entidade apoiar a AJ

Fonte: inquérito realizados aos Voluntários da AJ em Abril 2022

4. Notas finais e agradecimentos

Conclusões
• O número de crianças e jovens inscritas na A J tem vindo a aumentar, tendo atingido 207.
• Têm idades a partir dos 6 anos e residem maioritariamente na Amadora, nomeadamente na
Buraca e Cova da Moura. Pertencem a famílias trabalhadoras, muitas monoparentais e com
menor escolaridade.
• O apoio escolar prestado, aliado à estratégia pedagógica em que se integra, permite atingir
uma taxa de sucesso escolar de 97%, 9 p.p. acima das respetivas escolas, 7 p.p. acima do
concelho da Amadora e mesmo 3 p.p. acima da média nacional.
• Existe consenso entre EE e voluntários sobre o impacto positivo da A J na vida das crianças a
vários níveis: inclusão social, educação & futuro, bem-estar, valores e prevenção de situações
de risco. A capacidade de fazer a diferença é considerado o ponto mais forte da A J.

• Desenvolvemos boas relações com as crianças e jovens, os seus EE e os voluntários

–

é um ponto forte em que continuaremos a investir. As referências são um grande
motor do crescimento da A J, quer no que concerne a novas crianças, quer a voluntários.
• Existe uma intenção de continuidade quer dos EE, quer dos voluntários. Isso permite à A J
desenvolver um trabalho estruturado e é o melhor reconhecimento possível.
• É consensual que assegurar um serviço de apoio psicológico às crianças e o desenvolvimento
de competências parentais são os eixos de desenvolvimento mais necessários. Em 3º lugar,
aparece alargar a intervenção a outros grupos vulneráveis (ex. idosos). São 3 projetos que a
A J fará por desenvolver no próximo ano.
• Todos os voluntários recomendariam a uma entidade apoiar a A J com base no valor e
impacto do trabalho desenvolvido. De facto, “contribuir para um projeto em que acredita” é
referido como o maior motivo de voluntariado na A J.

3 projetos em que vamos apostar durante este
próximo ano, além dos atuais

Oficina de pais

Saúde mental infantil

Projeto cidadania

Para o sucesso do trabalho da
Academia, é fundamental envolver
os pais das 200 crianças e jovens e
ajudá-los na relação parental,
através de formações, apoio de
psicólogo e dinâmicas
intergerações.

Estas 200 crianças vivem em meios
fragilizados. Completar o apoio
educativo com apoio psicológico,
individual e em grupo, é
fundamental para o seu bem-estar
atual e para a sua estruturação para
o futuro.

O objetivo é a criar um espaço intergeracional que receba cerca de 100
crianças e jovens, idosos e membros
comunidade de forma a promover a
integração, apoio, colaboração e
convívio de vários grupos
vulneráveis.

Recursos: Psicólogo + Agente de Educação
Sociofamiliar

Recursos: Psicólogo clínico + Psicólogo
vocacional

Recursos: Técnica de assistência social

Agradecimentos
O trabalho que a A J desenvolve só é possível
graças à colaboração de muitas pessoas.
Agradecemos em primeiro lugar aos nossos
jovens, pelo seu esforço e dedicação. Aos seus
Encarregados de Educação, pela confiança. Aos
voluntários, por partilharem as suas

competências. Aos mentores, pelo seu exemplo.
Aos nossos parceiros, por acreditarem e nos
apoiarem de forma consistente.
Continuamos juntos!

Como apoiar a Academia?

IRS

Talks

Team building

Apoio a projetos

Consigne o seu IRS à Academia.

Faça uma talk sobre inovação,

Venha passar um dia diferente

Ajude-nos a fazer a diferença.

transformação ou cooperação,

com a sua equipa. O programa

Apoie um projeto alinhado com

NIF 513 070 427

com base na história de vida

é adaptado aos objetivos e

do Johnson e no seu trabalho

cultura de cada empresa.

no setor social.

as suas áreas de intervenção
de responsabilidade social.

Contacto
96 012 57 33
academiadojohnson@gmail.com

