Proposta de Plano de Ação para o Ano de 2020

Objetivo Geral: Promover a proteção e o desenvolvimento global das crianças e jovens do concelho de Tábua

OBJECTIVOS

ACTIVIDADES

ORGANIZAÇÃO

DESTINATÁRIOS

CALENDARIZAÇÃO

MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS – ABRIL DE 2020

- Informar e sensibilizar a comunidade escolar - Proposta de criação do
sobre os direitos das crianças e jovens.

Laço

Azul

nos

diversos

- Refletir sobre a promoção e defesa dos direitos estabelecimentos de ensino,
serviços, IPSS´s e empresas
das crianças e jovens.
- Promover a reflexão dos maus tratos contra as
crianças e jovens.
- Desenvolver a capacidade para reconhecer e
criar formas de prevenir a violência.
- Promover o recurso ao diálogo na resolução de
conflitos.

do concelho.
-

Lançamento

- CPCJ de Tábua.

- Comunidade

- Abril a junho de 2020.

Escolar.
- Alunos/as de todos
os níveis de ensino.
- Entidades do

de

um

primeiro, segundo e

Concurso de Ideias, sobre a

terceiro setores do

temática “Serei o que me

concelho.

deres… que seja Amor”.
- Divulgação dos resultados

-Comunidade em
geral.

e exposição dos trabalhos

- Promover a participação ativa das crianças e realizados no âmbito do
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dos/as jovens.
- Estimular a criatividade.
- Promover o trabalho em grupo e a partilha de
ideias.

concurso (no dia 01 de
junho,

de

modo

a

se

assinalar o Dia Mundial da
Criança).
- Construção do Laço Azul
Humano.
- Sessão de Divulgação da
CPCJ e do Mês da Prevenção
dos

Maus

Tratos

no

Mercado Municipal.
- Refletir sobre a problemática do Bullying.

- Visionamento e discussão - CPCJ de Tábua e

- Alunos/as do

- Promover a participação ativa dos/as jovens.

em torno do Filme Wonder Município de Tábua.

Agrupamento de

“O Encantador”, no Centro

Escolas de Tábua e

Cultural

da EPTOLIVA – Escola

de

Tábua,

no

âmbito da semana “Tábua +

- 19 de maio de 2020.

Profissional.

Social”
- Informar e sensibilizar a comunidade escolar sobre os direitos das crianças e jovens.

Participação

nos

Dias

Culturais do Agrupamento

- Refletir sobre a promoção e defesa dos direitos de Escolas de Tábua.

- CPCJ de Tábua.

- Comunidade

- Data a definir pelo

Escolar.

Agrupamento de Escolas
de Tábua.

das crianças e jovens.
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- Alertar os/as alunos/as para os perigos das redes sociais.

Sessão

“Navegar

em - CPCJ de Tábua, com

Segurança na Internet e nas a colaboração da

- Alunos/as do

- Setembro de 2020.

Agrupamento de

- Informar os/as alunos/as sobre o uso seguro da Redes Sociais”.

GNR e do Ministério

Escolas de Tábua e

Internet.

Público.

da EPTOLIVA – Escola
Profissional.

- Informar os/as alunos/a sobre as consequências
do uso desregrado da internet, nomeadamente o
enquadramento de possíveis crimes no sistema
penal português.
- Refletir sobre a promoção e defesa dos direitos - Visionamento do Filme The - CPCJ de Tábua e

- Alunos/as do

humanos.

Agrupamento de

Greatest Showman,

no Município de Tábua

- Promover a participação ativa das crianças e Centro Cultural de Tábua,
no âmbito do Dia Municipal
dos/as jovens.

Escolas de Tábua e
da EPTOLIVA – Escola

para a Igualdade.

- Prevenir a ocorrência de situações de violência - Sessão temática no âmbito
sexual.

do Dia Europeu para a

das
Crianças
- Promover a participação ativa das crianças e Proteção
contra o Abuso e a
dos/as jovens.
Exploração Sexual

- 24 de Outubro de 2020.

Profissional.

- CPCJ de Tábua

- Alunos/as do

- 18 de Novembro de

Agrupamento de

2020.

Escolas de Tábua e
da EPTOLIVA –
Escola Profissional.
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- Informar e sensibilizar os/as alunos/as sobre as - Sessão temática no âmbito
questões da igualdade.

do

31.º

Aniversário

- CPCJ de Tábua

da

- Promover a participação ativa das crianças e Convenção sobre os direitos
da Criança.
dos/as jovens.

- Alunos/as do

- 20 de Novembro de

Agrupamento de

2020.

Escolas de Tábua e
da EPTOLIVA –
Escola Profissional.

- Informar e sensibilizar a comunidade sobre os - Participação na Gala do

- CPCJ de Tábua e

- Comunidade em

direitos das crianças e jovens.

Município de Tábua.

geral.

- Promover o convívio entre os elementos da - Natal em Família.

- CPCJ de Tábua e

- Famílias em

família, através da oferta, pelo Município de

Município de Tábua.

acompanhamento

Desporto do Município de
Tábua,

com

- Novembro de 2020.

exposição

alusiva aos direitos das
crianças.

Tábua, de bilhetes de cinema.

- Dezembro de 2020.

pela CPCJ.

- Dotar os agentes educativos de conhecimentos - Formação para agentes

- CPCJ de Tábua.

que lhes permita: identificar sinais e sintomas em educativos no âmbito dos

- Comunidade

- Data a definir

escolar.

vítimas de maus tratos e abuso sexual; sinalizar maus tratos e do abuso
as situações.

sexual.

- Diagnosticar as problemáticas do concelho de - Elaboração do Diagnóstico
Tábua, associadas às crianças e jovens, de modo Local e do Plano Local de

- CPCJ de Tábua.

- CPCJ de Tábua e

On Going

ECMIJ´s.

a delinear estratégias para ultrapassar os Promoção e Proteção dos
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constrangimentos identificados.

Direitos das Crianças, no
âmbito do Projeto Adélia.

Tábua, janeiro de 2020
O Presidente da CPCJ de Tábua,
Pedro Cardoso
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