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ActiveGames4Change
Sport and physical activity learning environment for citizenship, emotional, 
social and e-competencies training

O projeto ActiveGames4Change1 apoia jovens em conflito com a lei (a cumprir 
medidas institucionais e não institucionais) na aquisição e utilização de 
competências-chave para facilitar a inclusão, educação e empregabilidade, através do 
desenvolvimento de um quadro inovador de contextos e materiais de aprendizagem.

Este projeto centra-se na importância de incorporar o desporto e a atividade física 
em contextos de educação para o direito, de modo a promover a saúde física, 
mental e bem-estar dos jovens em conflito com a lei, bem como reforçar o seu 
processo de reabilitação e promover valores de cidadania ativa. 

A Conferência Internacional Final, que decorrerá no Hotel Renaissance, em Bruxelas, 
é um evento com duração de um dia completo (8 de junho de 2022, das 08h00 às 
17h00 CET) e que inclui um programa sobre Juventude e Justiça Juvenil. O nosso 
objetivo é discutir como desenvolver as competências socio-emocionais dos 
jovens através da atividade física e de jogos para apoiar o percurso de inclusão, 
educação e empregabilidade.  Os tópicos a serem discutidos no programa são os 
seguintes:

www.activegames4change.org
1 Para mais informações, por favor visite

Conferência Internacional Final



Para se juntar a nós online a partir de Bruxelas nesta 
procura de partilha de conhecimento, por favor 
clique aqui para se registar.

Jovens que infringem a lei: 
existe uma correlação biológica?  
(Como funciona o cérebro 
adolescente? Existe alguma ligação 
entre infringir a lei e o cérebro 
adolescente?)

Como envolver os jovens em 
conflito com a lei na sociedade? 
(A importância da reabilitação e da 
reintegração; A importância destes 
jovens como futuros adultos na 
sociedade)

A necessidade de desenvolver 
competências digitais em jovens (Por que 
razão as competências digitais são tão 
necessárias?)

Desenvolvimento de competências através do desporto 
(Porquê o desporto? Tipo de competências)

Desporto e atividade física como ambiente de aprendizagem (Pode ser uma 
metodologia adequada para jovens em conflito com a lei? Quais são os impactos e 
qual a eficiência do desporto e da atividade física nos jovens delinquentes? O projeto 
AG4C - metodologia, resultados, etc.)

Quais são os novos caminhos da Justiça Juvenil? Recomendações de políticas e 
práticas (O que pode ser melhorado? Melhoria de programas e intervenções; Ações 
educativas mais eficientes)

Nesta Conferência contamos com a presença de pelo menos 80 participantes de 
diferentes origens e perfis (culturais): formadores/educadores que trabalham com 
jovens, oradores convidados especializados na área da Juventude e da Justiça Juvenil 
(por exemplo, do Parlamento, Comissão Europeia e Membros do Conselho da Europa, 
investigadores, professores, e outras partes interessadas), bem como os parceiros do 
projeto. Além disso, contamos com a partilha de conhecimentos e informações 
valiosas entre diferentes países europeus representados pelo Reino Unido, Portugal, 
Roménia, Hungria, Itália, Turquia e Espanha.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctN4ps-hP9znTf0HDGx-6sp_BT_xtUoBebxPRPvUMy3MA5Xw/viewform

