Associação Maputo Skate é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo empoderar
crianças e jovens com idade entre 5 e 17 anos com igualdade de género, através da prática de desporto
(skate e tábuas de equilíbrio) ocupando os seus tempos livres e educando para levarem uma vida feliz
sem as drogas e o álcool.

As ações da Maputo Skate são definidas pelos seguintes programas:





Skate e Educação
Volta às Aulas
Aulas de Skate
Skate Parque

Skate e Educação contra a Droga e o Álcool na Escola!
É um programa que visa ocupar os alunos através do desporto Skate e Tábuas de Equilíbrio. O desporto
serve de ferramenta de comunicação, buscando através da pratica a união, cooperação, respeito e o
relacionamento humano.
Para além do skate e tábuas de equilíbrio os participantes terão diversas atividades culturais, de lazer e
palestras educativas. Estas atividades complementares contribuirão na mudança da perspetiva de vida
destas crianças e jovens que se encontram à margem da sociedade.

Com este programa pensamos em alcançar os seguintes objetivos:






Manter as crianças ocupadas para estarem longe dos males sociais (drogas, álcool e
gangues)
Melhoria no aproveitamento escolar
Melhoria nas relações familiares
Formação de lideres do futuro
Integração social

Ocupando as crianças e os jovens indiretamente estaremos a contribuir para:




Diminuição da exposição aos riscos sociais (drogas, álcool e gangues)
Bom aproveitamento escolar
Fortalecimento entre vínculos familiares

Associação Maputo Skate tem como um dos seus objetivos descobrir talentos nestas modalidades como
também disponibilizar um espaço que contribua para o conhecimento da cidadania, o desenvolvimento
saudável das crianças e jovens, fortalecendo o desenvolvimento de competências pessoais, sociais,
produtivas, sustentáveis, incentivando a formação acadêmica longe das situações vulneráveis que a
sociedade oferece (exemplo: drogas e álcool).
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