Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Miranda do Douro
Plano de Atividades
2019

Objetivo Específico: Promover os Direitos das Crianças e Jovens na Comunidade

Objetivos

Ações

1. Desenvolver ações de
promoção dos direitos e
prevenção das situações de
perigo para a criança e jovem

2.1 Divulgar o trabalho da
CPCJ

2.2 Dar a conhecer as
competências e
funcionamento da CPCJ
2.3 Aproximar a Comunidade
da CPCJ

3. Divulgar a Convenção dos
Direitos das Crianças

Reuniões da Modalidade Alargada da
CPCJ

Recursos
Humanos da
CPCJ

Recurso
s
Materiai
s

Calendarização

Membros da
Modalidade
Alargada da
CPCJ

Sala de
reuniões
da
CPCJ

Reuniões bimensais

Membros da
Modalidade
Alargada da
CPCJ

Comput
ador;
Internet;
Telefone
;
Impress
ora;
Consum
íveis.

Ao longo do ano de
2019

Membros da
Modalidade
Alargada da
CPCJ

Desdobr
áveis
Cartaze
s
Brindes
Alusivos

Elaboração de artigos para publicação
nos jornais escolares e nas redes
sociais;
Contato direto e parcerias com
instituições locais;

Atualização permanente dos espaços
nas redes sociais;

Participação na Campanha Nacional:
“Abril – mês da prevenção dos maustratos infantis.
Participação nas sessões prevenção
dos maus tratos da criança no período
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Abril

não escolar através de historias e
jogos (ex: jogo dos afetos).

Abril

Assinalar o dia 20 de Novembro (Dia
Internacional da Convenção dos
Direitos da Criança); Dia do pijama.

3.1 Comemorar o Dia Mundial
da Criança

Ações de sensibilização com técnicos
convidados da Comissão Nacional
e/ou Núcleo de Atendimento às
Vitimas de Violência
Doméstica/namoro

Novembro

Colaborar nas atividades propostas
3.2 Promover o direito das
crianças e diminuir o risco
das crianças serem vitimas
de violência e de crime

(a definir com
entidades)
Dinamizar uma sessão leitura de
histórias ou um teatro de fantoches
com os alunos do pré- escolar.
Explicar a diferença entre um “Toque
Bom ou um “Toque Mau”.
Setembro
Organização de caça ao tesouro com
alunos do 1º Ciclo (abordar temas
como por exemplo Bullying, direitos da
criança,
Ateliers ocupacionais
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Objetivo Específico: Colaborar com as entidades com competências em matérias de infância e juventude

Objetivos

Ações

Reunir periodicamente com o conselho
executivo do Agrupamento de Escolas
de Miranda do Douro no sentido de
melhorar as estratégias de sinalização
4. Potenciar a intervenção das
e acompanhamento;
escolas na deteção,
sinalização e
Articular essas mesmas estratégias
acompanhamento das
com os diretores de turma;
crianças e jovens em situação
de perigo
Realizar reuniões com estruturas
alternativas de educação/formação;

Recursos
Humanos da
CPCJ

Recursos
Materiais

Calendarização

Membros da
Modalidade
Alargada da
CPCJ

Computador;
Internet;
Telefone;
Impressora;
Consumíveis
.

Ao longo do ano
de 2019

Realização de reuniões com as
5. Potenciar a intervenção das
Associações de Pais para
Associações de Pais
apresentação do trabalho e
competências da CPCJ

6. Participar no Conselho
Local de Ação Social

Participação nos encontros de trabalho
do CLAS

7. Informar/participar junto do
Conselho Municipal de
Educação

Realizar reuniões com este órgão para
apresentação do trabalho e
competências da CPCJ;

Lara Cristal

Ao longo do ano
de 2019

Ao longo do ano
de 2019
Margarida Preto
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8. Intervenção junto das
Forças de Segurança para
aplicação da lei147/99

9.Colaboração da CPCJ com
o Centro de Saúde na
execução do Programa
Nacional de Saúde Escolar

Realização de reuniões com as forças
de segurança para apresentação do
trabalho e competências da CPCJ e
definição de formas de articulação e
comunicação;
Desenvolver juntamente com as forças
de segurança formações aos alunos
de 1º ciclo sobre internet segura.
Saúde mental e competências
socioemocionais – “Eu digo Não ao
Bullying!”
Educação para os afetos e a
sexualidade -PRESSE.
Alimentação saudável e atividade
física – PAS3; PASSEzinho; “PASSE
na rua”; Pé Ativo;
Higiene corporal e saúde oral – SOBE;
Hábitos de sono e repouso;
Educação Postural;
Prevenção de Consumos Nocivos –
PELT e “Não, não alinho!”
Gabinete de Apoio ao Jovem
estudante (GAJE).

Membros da
Modalidade
Alargada da
CPCJ

Computador
portátil
Projetor

Membros da
Modalidade
Alargada da
CPCJ
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Ao longo do ano
de 2019

Ao longo do ano
de 2019

