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Introdução 
 

De acordo com os pressupostos da metodologia de projeto e no final de um processo 
segue a avaliação. Assim sendo, foi solicitado a todos os elementos da Comissão que fizessem 
a avaliação das suas atividades para que em conjunto se elaborasse o relatório de atividades. 

Foram solicitados as informações via email e também em reunião.  
Para facilitar a recolha da informação foi cedida a grelha com as atividades propostas e 

também algumas orientações metodológicas, que se apresentam no ponto seguinte. 

 
1 - Enquadramento metodológico 
 

Foi fundamental para o sucesso do projeto os dados do relatório do ano anterior e o 
diagnóstico de novas situações. Mas também, a forma como a equipa desenhou o projeto de 
intervenção. Esta teve em conta os pressupostos referidos no Guia de orientações para os 
profissionais da educação na abordagem de situações de maus tratos ou outras situações de 
perigo da CNPDPCJ. Assim sendo, não deixou de contemplar as áreas de prevenção 
primária/universal1, a prevenção secundária/seletiva2 e a prevenção terciária/indicada3, que 

                                                           
1 Quanto à prevenção primária/universal é referido no Guia, que tem como objetivo “promover o bem-
estar das crianças e suas famílias, através da educação e da transformação social e está dirigida tanto a 
famílias em condições de alto risco, como à comunidade em geral” (p.55). Ou seja, pode existir ou não 
sinais de alarme na comunidade.  

A intervenção pode fazer-se através de ações dirigidas às crianças e famílias, para promover o 
bem estar, sendo este tipo de intervenção da responsabilidade das Entidades com competência em 
matéria de infância e juventude (ECMIJ) e CPCJ na modalidade alargada. 

Apresentamos como exemplo de estratégias/atividades o seguinte: ações de formação e 
informação; abordagens transversais nos currículos escolares; projeto de educação para a saúde, que 
incluam abordagens no âmbito dos maus tratos/violência doméstica, educação para a cidadania, 
educação sexual, educação para o consumo, competências pessoais e sociais e mediação de conflitos. 
Programas que potenciem a auto estima; auto confiança; processos cognitivos; juízo moral e ético; 
comportamentos socialmente competentes; controle de agressividade e da violência entre pares; 
prevenção de comportamentos de risco e consumo de substâncias; discriminação sexual e racial; estilos 
de vida saudáveis; parentalidade responsável e positiva; relações amorosas positivas e igualdade de 
género… (pp. 95-96). 
2 No que se refere à prevenção secundária/seletiva tem como objetivos “identificar as famílias com 
maior probabilidade de maltratarem as suas crianças, por forma a prevenir-se maus tratos2 futuros e 
visa desenvolver programas e estratégias específicos de apoio a essas famílias, e dirigidas, também, à 
promoção das competências parentais” (p.56). Pode considerar-se os contextos onde existe um maior 
número de fatores de risco. 

As estratégias de intervenção devem ser desenvolvidas pelas ECMIJ, com o objetivo de remover 
dos contextos das crianças e famílias os fatores de risco. Como exemplo de intervenção pode dar-se 
continuidade/ alargar o projeto “Um dia na vida de Luísa”, atendimento para aconselhamento às 
crianças e famílias que apresentem fatores de risco, no sentido de informar e sensibilizar os 
progenitores para as necessidades das crianças e jovens; ações que facilitem a integração das crianças 
em contexto educativo para que não abandonem a escola e tenham sucesso, como seja a oferta de 
alternativas ao currículo regular; a integração dos menores em atividades culturais nas associações 
locais; ajuda alimentar e apoio doméstico (p.101).  
3 Relativamente à prevenção terciária/indicada refere como objetivos “interromper as situações de 
maus tratos, assim como proporcionar proteção e reparação, no sentido de modificar e alterar as 
circunstâncias e as dinâmicas familiares, que mantêm os padrões de interação disruptivos subjacentes 
aos maus tratos” (p.56). Está focalizada em determinada família ou contexto existente. 
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serviram de orientação para a organização metodológica do documento, tal como aconteceu 
com o plano de atividades. 

De uma forma sintética fizemos a apresentação das diretrizes para facilitar a elaboração 
do relatório de atividades que se apresenta seguidamente. 

2- Resultados alcançados no âmbito da prevenção primária/universal 

Para facilitar a leitura dos dados, vamos organizar os resultados pelas entidades 
responsáveis e pelas atividades. 

2.1. Centro de Saúde e Agrupamento de Escolas  

Tendo em conta que as atividades no âmbito da educação para a Saúde foram da 
responsabilidade destas duas entidades, entendemos apresentar o resultado em conjunto. 

Promoção da Saúde: 

 Funcionou na EB 2,3/Secundária Dr. Daniel de Matos, o GATO(A) – Gabinete de 

Atendimento ao Aluno(A), durante o ano letivo 2015/2016, ao qual recorreram 99 alunos, 

cujo tema mais solicitado foi os “Métodos Contracetivos”. 

 O Gabinete continua a ser um bom meio de comunicação entre enfermeiros e alunos, 

bem como com todo o pessoal docente e não docente. Existe uma excelente relação de 

confiança entre todos. 

 Colaboração/participação no encerramento do Ano Letivo 2015/2016 “Gato sai à Rua-

Celebração do 10.º aniversário”, na EB 2,3/Secundária Dr. Daniel de Matos, ano que o 

gabinete comemorou 10 anos. Realizadas atividades de promoção da saúde e 

prevenção doença, e oferecido bolo com o formato de 2 gatos, com a colaboração de 3 

alunas de enfermagem do 4.º ano da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 

(ESEnfC). 

 Comemoração do Dia Mundial da Alimentação (12 a 16 outubro 2016), integrado na 

Semana Saudável: Realizada banca de alimentos viva4. Abrangeu todos os alunos do 

pré-escolar, educadores/professores/AAE. 

                                                                                                                                                                          
Quanto a esta área de intervenção, é da responsabilidade da CPCJ na modalidade restrita e da 

ECMIJ, com o objetivo de remover o perigo e minorar os seus efeitos em crianças vítimas de maus 
tratos. Para além da intervenção ao nível da promoção e proteção, acompanhamento das medidas 
aplicadas pela CPCJ e tribunais, também as de intervenção no âmbito dos procedimentos de emergência 
ao abrigo do artigo 91.º da Lei de proteção de crianças e jovens em perigo (LPCJP); ajuda às famílias, 
com visitas domiciliárias; apoio às vítimas de bullying; acompanhamento psicológico e médico (p.102). 
 
4 Nestas três actividades os enfermeiros da UCC Por Poiares dirigiram-se às escolas realizando bancas 
com alimentos saudáveis e alimentos menos saudáveis e os alunos colocavam, nos pratos cedidos por 
nós, os alimentos que eles consideravam saudáveis, consoante as refeições. Aproveitou-se também para 
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 Colaboração nos Exames Médicos a todas as turmas dos Cursos 

Profissionais/Vocacionais da EB 2,3/Secundária Dr. Daniel de Matos, abrangendo um 

total de 27 alunos (Turma de vocacional 9.º D, Curso profissional de cozinha/restauração 

12.º B e Curco profissional de cozinha 11.º B), os quais tiveram uma consulta de 

enfermagem e médica completas, com a realização de exames laboratoriais, para 

depois poderem ingressar nos estágios profissionais. 

 Em Fevereiro de 2016 a UCCPP apresentou na ESEnfC os projetos LEVES.COME e 

GATO(A). 

 Participação da Equipa de Saúde Escolar na Semana da Saúde (Maio 2016), com: 

Rastreios de IMC, TA e glicémia capilar abrangendo pessoal docente e não docente e 

alunos; Nessa semana foram ainda realizadas 3 sessões sobre “Higiene Geral e Oral” a 

todos os alunos e funcionários dos 3 pré-escolares (72+8 respetivamente). 

 Realização de 2964 Bochechos Fluoretados aos alunos do Ensino Básico abrangidos 

por este Centro de Saúde (254 alunos no total), sendo reforçados ensinos sobre 

alimentação e saúde oral. Nesta atividade houve sempre uma oportunidade para 

reforçar temas diversificados, consoante as necessidades identificadas. 

 Entregues todos os cheques dentista (total de 188). 

 De 15/02 a 19/02 e 22/02 a 26/02/2016, nas instalações da UCC, realizaram-se aulas 

para uma turma do curso vocacional, “Uma turma em mudança...” 

 Apresentação em reunião de CLAS (2/2016) do projeto atividades Física e Consumo de 

Substâncias psicoativas pelos Adolescentes” e na Autarquia em 4/2016. 

 Apresentação em reunião dos encarregados de educação da EB 2, 3/Sec. Dr. Daniel de 

Matos, do Projeto “Atividade Física e Consumo de Substâncias Psicoativas pelos 

Adolescentes”, em que compareceram cerca de 30 encarregados de educação, 4/2016. 

 Continuação do Projeto “LEVES.COME”, abrangendo nesta etapa todos os alunos dos 3, 

6 e 13 anos. No ano letivo 2015/2016 foram elaborados alguns documentos para 

trabalhar o projeto de igual modo em todo o ACES. No início do 2.º período, o projeto foi 

apresentado a todos os professores do pré-escolar e 1.º ciclo de todo o agrupamento de 

escolas e também ao vice-presidente da Câmara Municipal de VNP. Entregues cartas 

para o “Pai Natal”, que teve como objetivo valorizar os brinquedos que promovam o 

exercício físico, em troca dos que inibem os movimentos, tais como computadores, 

tablets, etc. Foram pesados 50 alunos (6 anos).  
                                                                                                                                                                          
realizar sensibilização a todos os alunos, professores e funcionários acerca da temática “Alimentação 
Saudável” 
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 No NACJR seguimos 8 crianças. 

 Ao longo do ano letivo 2015/2016 foram referenciados à Equipa Pluridisciplinar 

dezasseis alunos: 1 da educação pré-escolar, 10 do 1º ciclo, 3 do 2º ciclo e 2 do 3º ciclo 

(um aluno não têm processo de referenciação uma vez que veio transferido de outra 

escola).  

 

Gráfico 2 – Idades das crianças e jovens socorridas pelos Bombeiros 

A equipa procedeu ainda à conclusão da avaliação especializada de quatro alunos (do 

1º ciclo), cuja referenciação tinha sido feita no ano letivo anterior e que aguardavam 

informações médicas, necessárias para a conclusão do processo. Foram ainda 

realizadas três reavaliações de alunos, a fim de atualizar o seu perfil de funcionalidade. 

Relativamente às situações referenciadas, após analisadas e reunidas as informações 

dos vários intervenientes no processo educativo dos alunos, foi planificada, realizada e 

concluída a avaliação especializada (por referência à CIF – CJ) de dezasseis alunos. 

 No ano de 2016 foram também realizadas Sessões de Educação para a Saúde em todo 

o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, com os seguintes temas: 

 

Quadro 1 – Ações realizadas no âmbito do Agrupamento e Centro de Saúde 

Atividades Destinatários 

Alimentação Saudável e Intolerâncias alimentares 1 sessão (1 turma 4.º ano CE S. André) 

Alimentação Saudável  2 sessões (1 turma 3.º ano da CE S. André) 

Hábitos de alimentação saudáveis/Problemas de 
saúde 

6 sessões (a 2 turmas do 4.º ano da CE S. André, 3 turmas do 9.º ano 
e 1 turma do 10.º ano) 

Alimentação e Lanches Saudáveis 1 sessão (a 1 turma do 2.º ano, 18 alunos) 

Saúde Oral 3 sessões (a todos os alunos do 1.º e 2.º ano da EB da Vila) 

Higiene Geral e Oral 3 sessões (a todos os alunos das 3 pré escolas) 
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Higiene Corporal e Oral 1 sessão (1 turma do 1.º ano da EB da Vila) 

Violência no Namoro 4 sessões (1 turma do 8.º ano, 1 turma do 9.º ano e 2 turmas do 11.º) 

Bullying 6 sessões (3 turmas do 5.º ano, 2 do 6.º ano e 1 do 7.º ano) 

Consumos e Comportamentos de risco 1 sessão (a 1 turma do 8.º ano Vocacional) 

Álcool e Drogas 1 sessão (a 1 turma do 9.º ano) 

Tabagismo 4 sessões (a todas as turmas do 7.º ano) 

Métodos Contracetivos 4 sessões (1 a turma do 6.º, 1 turma do 7.º ano e 2 turmas do 11.º 
ano) 

DST´S 1 sessão (a 1 turma do 8.º ano) 

Afetos e Sexualidade 2 sessões (a 2 turmas do 4.º ano da EB da Vila) 

Pré Adolescência e Puberdade 1 sessão (para todos os alunos do 3.º e 4.º ano da EB de Arrifana -18 
alunos) 

Família e Diferentes tipos de Família 1 sessão (para alunos do 1.º, 2.º e 3.º ano da EB de Arrifana - 17 
alunos) 

Afetos e Respeitar as Diferenças 1 sessão (a 1 turma da Pré da Vila (20 alunos) 

Stress e Ansiedade - Com componente prática de 
Massagem de Relaxamento 

3 sessões (3 turmas do 9.º ano) 

 

Foram ainda realizadas outras atividades com a articulação com o Agrupamento de Escolas 

e com outras entidades, tais como: 

 Dinamização do projeto Eco-escolas pelo PES, Clube das Ciências, Direção, Câmara de 

V N Poiares e dirigido à Comunidade educativa. 

 Projeto HBSC (adaptado) divulgação de resultados e palestra Centro de Saúde, SPO, 

PES, dirigido à Comunidade educativa. 

 Em parceria com o agrupamento de escolas foi feito o diagnóstico das necessidades da 

mesma para posteriormente as intervenções serem planeadas, executadas e por fim 

avaliadas, seguindo sempre as orientações do Plano de Nacional de Saúde Escolar. 

Efetuado pela Equipa da UCC por Poiares, na comunidade educativa a alunos, pessoal 

docente e não docente, a pais e encarregados de educação, esta intervenção foi 

efetuada nas instalações da UCC Por Poiares. 

 Foi realizado o “PPIV”- Projeto de Prevenção e Intervenção em Violência do ACES PIN, 

pelo Centro de Saúde e Agrupamento de escolas, dirigido a alunos do 1.º ciclo, 2.º ciclo, 

3.º e secundário/profissionais. 

 Apresentação dos dados do trabalho de Investigação sobre “Atividade Física e Consumo 

de Substâncias Psicoativas pelos Adolescentes”., pelo Centro de Saúde e Agrupamento 

de escolas, dirigido a alunos do 2.º ciclo, 3.º e secundário/profissionais. 

 Comemoração do dia da não-violência escolar e da educação para a paz, onde 

estiveram envolvidos os departamentos de Ciências, Ciências Sociais e PES, dirigido à 

comunidade educativa, que se realizou no dia 31 de janeiro. 
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 Colaboração com estágios no C. Saúde de alunos dos Cursos Vocacionais da EB 

2,3/Sec. Dr. Daniel de Matos (3 alunos). 

 Comemoração do Dia Mundial da Criança em articulação com o Município de VNP, com 

atividades no exterior, com jogos, abordando temática da alimentação saudável e 

importância da água. O objetivo era aumentar o conhecimento ao nível da literacia em 

saúde que permitam desenvolver hábitos de vida saudável. 

 Este dia foi dedicado a todos os alunos do pré escolares (Pré da Vila, Pré de S. Miguel, 

Pré de Arrifana, CBEISA e ADIP). 

 SNIPI - A ELI de VNP/LOUSÃ apoiou no ano de 2016, 72 crianças. 

 28/09/2016 – Ana e Paula participaram no “V Encontro +Contigo - Prevenção de 

Comportamentos Suicidários em Meio Escolar” 

 Em 25/10/2016 houve a “Sensibilização do Projeto +Contigo a pessoal docente e não 

docente e pais e enc. de educação” – 3h. 

 Relativamente à área da Saúde Mental, na Promoção da Saúde Mental em crianças em 

idade pré-escolar inseriu-se o Programa Anos Incríveis Básico para Pais (AI). Este 

projeto faz parte de um conjunto de programas de educação parental, da autoria de 

Carolyn Webster-Stratton. Os programas AI são baseados em evidências e provaram 

ser eficazes no aumento de práticas parentais positivas e apoiantes; na redução de 

práticas parentais negativas; na redução dos problemas de comportamento de crianças, 

nomeadamente problemas de oposição, falta de atenção, impulsividade e hiperatividade; 

e no aumento de comportamentos pró-sociais da criança, em casa e na escola.  

 O programa constou na dinamização de um grupo de pais (11 pais) de crianças entre os 

3 e os 6 anos de idade residentes neste concelho, com interesse em explorar questões 

relacionadas com a parentalidade positiva: fortalecer as relações entre pais e crianças; 

incentivar estilos parentais positivos; encorajar a imposição de limites efetivos e a 

definição de regras claras; promover o uso de estratégias disciplinares não violentas. Foi 

implementado em grupos ao longo de 14 sessões com a duração de 2h cada, e 

dinamizado por 3 profissionais (líder, co-líder e observador). Foram também realizadas 2 

sessões de follow up. 

 Existiu parceria com ANIP e Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade de Coimbra. 
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 Foi implementado o Programa “Anos Incríveis para a Promoção da Saúde Mental”, pela 

Enf. Ana Violente, dirigido aos pais das crianças a frequentar o Pré-escolar Centro de 

Saúde/ ao longo do ano, com o apoio da FPCEUC. 

 Atividades alusivas ao dia Internacional da família (15 de maio), organizadas pelo PES, 

Departamento Ciências Comunidade educativa e Departamento Ciências Sociais, 

dirigidas à comunidade educativa. 

 Em Novembro de 2016 foram vacinados alguns dos alunos da Comunidade S. Francisco 

de Assis (os restantes vieram ao Centro de Saúde), na própria instituição, com VGripe 

2016/2017. Todos os utentes da Comunidade tiveram consulta com médico de família 

em 2016 (23).  

 Realização de diferentes intervenções nas escolas do concelho, dirigidas aos alunos 

sobre Violência do Namoro (4 Sessões, 1 turma do 8.º ano, 1 do 9.º ano e 2 turmas do 

11.º ano) e Bullying (6 sessões: 3 do 5.º ano, 2 do 6.º ano e 1 turma do 7.º ano), no dia 

14 de fevereiro.  

 Semana da segurança – várias atividades e simulacros, onde estiveram envolvidos a 

Direção do Agrupamento, Centro de Saúde, Biblioteca, Bombeiros, Escola Segura, COJ, 

Equipa PES e Associação de Pais, a intervenção foi dirigida à Comunidade educativa na 

semana de 22 a 26 de fevereiro 

 Em 10/10/2016 – Jaime e Paula na reunião do CMSegurança apresentaram o projeto 

PPIV. 

 Articulação com o NACJR na divulgação de cartazes e informação, no âmbito do Mês 

(Abril) da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância – Laço Azul, no Centro de Saúde, 

promovido pelos NACJR Região Centro; vários funcionários aderiram à mesma usando 

simbolicamente um laço azul na roupa. 

 Participação na "Campanha Laranja" com atividades no Agrupamento de Escolas, com a 

colaboração do COJ (Centro de Ocupação de Jovens), existente na escola:  

o Mostra de cartazes no polivalente; 

o Distribuição de " fitas laranjas em material reciclável" a alunos, professores e 

funcionários. 

 Sinalização, acompanhamento e encaminhamento de situações de violência para o 

serviço de violência familiar ou outros. 

 Colaboração com médicos de família sempre que solicitado. 

 Colaboração com equipas de saúde da UCSP e USP. 
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 Foram realizadas pelo SPO, durante o ano letivo de 2015/2016, atividades de treino 

mental para alunos do 5.º e 6.º anos; o Projeto Sê cortez, aprende a ponderar” e 

Sexualidade na Terra do coração para alunos do 5.º ano; A pairar sobre o meu corpo 

para alunos do 6.º ano e o projeto Desabrochar para alunos do 1.º ano. 

 Concurso dos Heróis da Fruta Agrupamento de Escolas, Equipa do Centro Escolar de S. 

Miguel de Poiares, dirigido às crianças do pré-escolar e 1.º ciclo. Este projeto recebeu o 

primeiro prémio a nível nacional. 

 

2.2 Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares 

Relativamente às atividades dos Bombeiros, tal como em anos anteriores, foram 
efetuadas várias intervenções de socorro, que envolveram 86 crianças e jovens, entre os dois 
meses de idade e os 17 anos, tal como se pode analisar no gráfico número 2.  

 

 

Gráfico 2 – Idades das crianças e jovens socorridas pelos Bombeiros 

O total das crianças e jovens estão representados/as por 41 raparigas e 45 rapazes, tal 
como se pode verificar pela leitura do gráfico 2. 
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Gráfico 3 – Distribuição por sexo 

Quanto à determinação das causas, verifica-se que 30 crianças e jovens não têm 
referência, 22 por doença súbita, 20 por queda, 5 para consulta, 3 por acidente de viação, 2 por 
atropelamento, 2 por recusa (não quer ser transportada), 1 por agressão e outro por intoxicação. 

 

 

Gráfico 4 – Causas da intervenção 

No caso dos transportes tivemos 53 emergências médicas, quer no domicílio, quer na 
escola e que foram conduzidos ao Hospital Pediátrico de Coimbra. Existiram ainda 11 crianças 
que foram transportadas para consultas ou exames. Foram realizados 16 transportes a pedido 
do Centro de Saúde para o Hospital Pediátrico para exames complementares de diagnóstico. 
Ainda contabilizamos 6 emergências que pela sua não gravidade apenas foram transportadas 
para o Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares.  
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Gráfico 5 – Encaminhamento do transporte 

Uma das estratégias implementadas por esta entendida refere-se à Escola de Cadetes, 
em que desenvolvem atividades várias no âmbito das competências pessoais e sociais, bem 
como na componente da formação inicial de bombeiros. Este grupo é constituído por 35 jovens, 
os rapazes estão em maioria, 8 deles entre os 6 e 10 anos de idade e 15 entre os 11 e 16 anos 
de idade.  

 

 

Gráfico 6 – Escola de Cadetes  

O grupo das raparigas é constituído por 12 jovens, em que 8 estão entre os 6 e 10 anos e 4 
delas, situam-se na faixa etária entre os 11 e 16 anos. 

 

2.3 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens  

O quadro 2 apresenta as atividades desenvolvidas e concretizadas no âmbito da CPCJ, 
em colaboração com algumas entidades da comunidade. De referir que apenas não foi realizada 
a reunião inter CPCJ e EMAT, proposta pela CPCJ de Vila Nova de Poiares. 
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Quadro 2 – Ações realizadas no âmbito da CPCJ 

Atividades Responsáveis 
Manutenção diária da página de facebook da 
CPCJ 

Técnica representante da Educação 
(cerca de 3000 visualizações semanais) 

Elaboração (em fase de conclusão) do Projeto 
Tecer a Prevenção 

Equipa alargada da CPCJ 

Construção de laços  Alunos do Agrupamento 
Elaboração e colocação nas entradas principais 
das instituições locais e espaços comerciais do 
laço azul e sua história e cartazes alusivos ao 
tema 

Elaborados pelos alunos do Agrupamento e 
distribuídos pela secretária da CPCJ e técnica 
da Educação 

Distribuição de marcadores de livros por todos 
os profissionais das instituições locais e na 
biblioteca municipal 

 

Fotos de grupo das crianças do pré-escolar “De 
costas viradas para os maus tratos” 

Estabelecimentos do pré-escolar do público e 
do privado 

Formação no âmbito do treino de competências 
pessoais e sociais 

Uma turma de vocacional (8.º D) 

Jornadas de capacitação de relacionamento 
interpessoal  

Formação acreditada, dirigida a 35 docentes 
e outros técnicos (processo de acreditação 
efetuado pela técnica da educação da CPCJ) 
no dia 17 e 18 de abril.  

Palestra “A importância do Sono” Dirigida aos alunos do 1.º ciclo, uma 
apresentação do conto terapêutico infantil 

Palestras sobre o Risco e prevenção 
“Smartphones e tablets 

Dirigida aos alunos do 3.º ciclo 

Palestra sobre Risco e prevenção do sexting,  Dirigido aos alunos do ensino secundário; 
Sessão de sensibilização, sobre controle 
parental na internet  

Dirigida a encarregados de educação 

Atividades no âmbito dos direitos humanos (10 
de dezembro) 

Organizadas pelo Agrupamento e CPCJ, 
dirigidas à comunidade escolar 

Atividades alusivas ao dia da criança (20 
novembro) 

Organizada pelo Agrupamento, CPCJ, 
Município e Bombeiros, dirigidas à 
comunidade escolar e educativa 

O pijama na escola (dia do pijama) – 20 novembro  Organizada pelo Agrupamento e dirigido às 
crianças do pré-escolar 

 

 

3- Resultados alcançados no âmbito da prevenção secundária/seletiva 

3.1 - Centro de Saúde, Agrupamento de Escolas e CPCJ 

Como se pode verificar pelo quadro 3, as atividades propostas no plano de atividades 
foram todas concretizadas, no entanto continuam a existir falha ao nível dos dados da avaliação, 
não foi contabilizado número de intervenientes nem o resultado da intervenção em algumas 
atividades. 
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Quadro 3 – Atividades desenvolvidas pelo Centro de Saúde, Agrupamento e CPCJ 

Atividades Responsáveis Destinatários 
Registo dos indicadores de maus-
tratos 

NACJR: 
Dr.ª Isabel Fazenda 
Dr. Paulo Oliveira (TSS) 
Enf.ª Paula Santos 
Centro de 
Saúde de Vila Nova de Poiares 
Bombeiros voluntários 
Agrupamento de escolas de 
V.N.Poiares 

Crianças/ jovens do 0-18 
anos e respetivas 
famílias no concelho 

Atendimento/acompanhamento 
dos jovens no gabinete de 
psicologia 

Psicóloga do Agrupamento Crianças e jovens em 
risco 

Programa Escolar de Reforço 
Alimentar (PERA) 

Direção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares (DGEstE) 
Agrupamento de 
Escolas/representante do MEC na 
CPCJ; Câmara Municipal e ISS. 

Alunos com atribuição 
de escalão ou que 
apresentem carências 
alimentares 

Recolha/distribuição de bens 
alimentares, vestuário e 
brinquedos 

Câmara Municipal, Agrupamento de 
Escolas, Segurança Social, 
Conferência (Sociedade Vicentina) 

Famílias carenciadas 

Campo de férias na Pampilhosa 
da Serra 

Comissão alargada da CPCJ Crianças e jovens 

Campo de férias na praia de 
Quiaios 

Comissão alargada da CPCJ Crianças e jovens  

Atividades desportivas Câmara Municipal Crianças e jovens  
 

4- Resultados alcançados no âmbito da prevenção terciária/indicada 

3.1 - Centro de Saúde, Agrupamento de Escolas e CPCJ 

 Quanto a esta área de intervenção as atividades proposta no plano de atividades foram 
todas concretizadas, à exceção da reunião alargada, que deveria ser mensal e que ainda não se 
está a cumprir. 

Quadro 4 – Atividades desenvolvidas pelo Centro de Saúde, Agrupamento e CPCJ 

Atividades Responsáveis Destinatários 
Identificação precoce de indicadores de 
maus-tratos, através de sinais e sintomas  
 
Intervenção com e na família criando 
condições de segurança e bem-estar a nível 
físico, psíquico e social, para a criança e 
jovem. 
 
 

NACJR : 
Dr.ª Isabel Fazenda 
Dr. Paulo Oliveira (TSS) 
Enf.ª Paula Santos 
(1 reunião Mensal) 

Crianças e jovens do 0-
18 anos e respetivas 
famílias, que se 
encontrem em situação 
de risco ou perigo a 
nível físico, psicológico 
ou social residentes no 
concelho de Vila Nova 
de Poiares 

Acompanhamento ao nível da saúde Representante do MEC na Famílias, crianças e 
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(marcação e referenciação atempada de 
consultas, apoio em tratamentos médicos e 
medicamentosos)  
 
Controle de exames médicos e plano 
nacional de vacinação 
 
Supervisão/diálogo, visitas domiciliárias, 
diligências efetuadas com Centro de Saúde, 
Maternidade e outras entidades para 
responderem às necessidades dos jovens 
que evidenciam fatores de risco 

CPCJ 
Centro de Saúde 
Segurança Social Município 
(Ao longo do ano) 

jovens do concelho  

Elaboração de planos ao abrigo lei nº 
51/2012 de 5 de setembro, que aprova o 
estatuto do aluno e ética escolar, para evitar 
o abandono escolar e reintegração dos 
discentes no contexto educativo  
Acompanhamento e preparação de alunos 
para o exame  

Direção do Agrupamento, 
Conselho de turma, 
Educação especial, 
SNIP, CPCJ e outras 
entidades da comunidade 
educativa (Ao longo do ano) 
 

Discentes em 
absentismo/abandono 
ou reprovação antes de 
terminar o ano 
 

Projeto “ Uma turma em mudança…” Conselho de turma, 
Representante da 
Educação na CPCJ e 
direção do Agrupamento 
(15 a 27 de fevereiro) 

Turma 8.º D 

Atendimento das pessoas que contactam a 
CPCJ 

Membros da comissão 
restrita (ao longo do ano) 

Público em geral, 
famílias, crianças e 
jovens do concelho 

Registo na base de dados nacional os 
processos de promoção e proteção 
acompanhados 

Membros da comissão 
restrita (ao longo do ano) 

CPCJ 

Elaboração e acompanhamento da 
execução dos acordos de Promoção e 
proteção 

Membros da comissão 
restrita (ao longo do ano) 

Comissão restrita e 
família 

Realização de uma reunião para 
acompanhamento e análise de casos 
quinzenalmente 

Membros da comissão 
restrita (quinzenalmente) 

Elementos da comissão 
restrita 

Realização de reuniões da comissão 
alargada 

Membros da comissão 
alargada (ainda não se 
conseguiu cumprir a 
reunião mensal) 

Elementos da comissão 
alargada 

Apoio às famílias na área da ação social 
através de medidas de política social 
existente, tais como RSI; do exercício dos 
seus direitos e da frequência de 
equipamentos sociais 

Câmara Municipal; 
Segurança Social; Centro 
de Saúde; Agrupamento de 
Escolas e IPSS locais (ao 
londo do anoa) 

Famílias 

Acompanhamento ao nível da saúde 
(marcação e referenciação atempada de 
consultas, apoio em tratamentos médicos e 
medicamentosos) 

Centro de Saúde e outras 
entidades (ao longo do ano) 

Crianças e jovens 
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Considerações finais 

A grande maioria das atividades propostas, foram cumpridas. Temos no entanto, 

de referir, que não foram realizadas algumas, que passamos a citar: Sessão de 

informação/sensibilização Cidadania e associativismo da responsabilidade da ADIP 

dirigida a alunos do ensino secundário; Realização de sessões de esclarecimento sobre a 

educação para a cidadania através do desenvolvimento de ações informativas na área 

dos programas do IPDJ, a realizar por técnicos da Direção Regional do Centro do IPDJ, 

para entidades e jovens do concelho; Sessão de formação - sobre a temática “Saber 

Dizer Não” - através da realização de 8 sessões de trabalho com grupos constituídos 

pelo máximo – uma proposta da Comunidade Juvenil Francisco de Assis, dirigida às 

crianças e jovens a frequentar o 5º e 6º ano de escolaridade; Organização de um inter 

CPCJ, da responsabilidade da CPCJ de Vila Nova de Poiares, dirigida às CPCJs da 

região e EMAT e também não foram cumpridas todas as reuniões (uma por mês) da 

comissão alargada, Membros da comissão alargada.  

Relativamente à divulgação das ações da CPCJ no site do IPDJ, foi apenas 

efetuada uma, mas porque a CPCJ não enviou as outras atividades efetuadas. 

Devemos salientar, que continuamos a registar falhas ao nível dos dados 

qualitativos e quantitativos relativamente à avaliação. A não existência de instrumentos 

de avaliação para aplicar no final das atividades é um processo em que todos temos de 

investir. As atividades são realizadas com empenhamento e com impacto na 

comunidade, mas teremos de melhorar ao nível da avaliação e divulgação das 

atividades, as que são realizadas dentro das instituições por vezes não são dadas a 

conhecer à comunidade. 
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