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“Bom sucesso” é o projecto elaborado por um consórcio de 9 Entidades, incluindo a ESFFL,
que se propõe a intervir no âmbito da transformação social, no espaço de 3 anos, em 2
freguesias do concelho de Olhão.  As ideias chave deste projecto são:
  - estimular os jovens que se encontram em risco de abandono escolar, ou já em abandono
escolar, a perspectivarem a vida para além do dia-a-dia.   - a serem capazes de escolher um
percurso e lutarem por ele.   - a
consciencializarem-se que no futuro é necessário assumir muito mais responsabilidades e não
deverão desperdiçar as oportunidades com que se deparam na actualidade…             
 
 

  Inspirado no trabalho já desenvolvido pela Associação Movimento Juvenil em Olhão (MOJU),
o Projecto Bom Sucesso pretende lançar um conjunto de actividades para crianças e jovens a
partir dos 6 anos, que contemplem o exercício físico, a sensibilização ambiental, a ocupação
saudável dos tempos livres, o acesso às novas tecnologias, um apoio tutorial nas escolas, a
capacitação dos jovens para a criação do próprio emprego, ateliers de arte, visitas de estudo,
tertúlias juvenis, teatro, etc. 
Com base na criatividade e no envolvimento e valorização dos jovens, todas as actividades
propostas têm uma finalidade última: Promover a inclusão social dos jovens!  
  Na nossa escola, o projecto vai concretizar-se, entre outras actividades, através de
Workshops de Educação Não Formal, dinamizados pela Coordenadora do Projecto, Dr.ª
Ana Leal que está a trabalhar um grupo de jovens pertencentes a várias turmas do 10º ano. Já
decorreram duas sessões com sucesso. Os jovens gostaram. No último workshop trabalharam
o preconceito e a diversidade na sociedade.   
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