
I.

II.

I.

II.

I.

II.

Problemática Eixo Objetivo Geral

A.

B.

C.

Parentalidade/Família/ 

Negligência

Violência Doméstica e Familiar

Desajustamento entre as 

necessidades formativas e 

educativas das crianças e dos 

jovens e as respostas formativas e 

educativas do concelho

Capacitação na área da parentalidade 

positiva 

Envolvimento e participação parental

Prevenção da Violência Doméstica

Segurança, Proteção e Encaminhamento de 

Vítimas e outras pessoas em risco de 

Violência Doméstica e Familiar

Promoção de percursos de sucesso 

educativo em contexto escolar

A família /Escola/ Comunidade como 

elemento protetor

Plano de Ação da CPCJ - 2020

Promover o envolvimento e a participação parental na escola

Grelha de Planificação de Atividades

Proporcionar estratégias para uma intervenção positiva

Prevenir a violência doméstica através de ações de informação, sensibilização, 

formação e educação

Promover um apoio técnico às vítimas e outras pessoas em risco de violência 

doméstica e familiar

Proporcionar estratégias que promovam a qualidade do sucesso educativo em 

contexto escolar

Melhorar a articulação / comunicação entre os agentes educativos
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Áreas N.º Ação Obj. Específico Ação Calendarização Recurso(s) Meta(s) Público-Alvo
Promotor(es

)
Parceiro(s) Descrição da Atividade Avaliação

 N.º de participantes

CMVNP

CIMRC

 N.º de participantes

Agrupamento de 

Escolas VNP

PES  N.º de participantes

Agrupamento de 

Escolas VNP

Bombeiros  N.º de participantes

Beneficiários de RSI GNR / Município 
Grau de satisfação dos 

participantes, aferido por 

questionários

NLI Tecido Empresarial

Juntas de Freguesia

Outros Parceiros
Reunião de avaliação

Qualidade das 

intervenções dos 

participantes, avaliada 

pelo promotor.CPCJ

A.I. 4
Proporcionar a aquisição e /ou a 

melhoria das competências sociais e 

profissionais

"Voltámos à Casa da Luísa …  agora 

com o Luís "

Observação direta, 

avaliação dos 

dinamizadores das ações

Participação de 

pelo menos  90% 

das famílias 

sinalizadas 

 Ação/capacitação para 

pais/cuidadores integrada 

no Programa  de Formação e 

Educação Parental

A.I.

A.II.

C.I.

C.II.

1

Sensibilizar e informar 

famílias/cuidadores e agentes da 

comunidade na área da 

parentalidade positiva

Realizar várias sessões 

sobre temáticas que 

potenciem a aquisição de 

competências ao nível da 

Saúde, educação, segurança 

e organização habitacional

CPCJ

Pais e EE/cuidaddores 

de crianças entre os 6 e 

os 10 anos.

Alunos do 6.ºA

GNR

Diretora de turma

Ao longo do ano 

com início em 

janeiro

Material de 

sensibilização e 

audiovisual / 

Recursos humanos 

(Técnicos 

Multidisciplinares)

PES

Abordagem ao tema da 

Segurança Rodoviária

10 dez.

24 mar.

19 maio

Material de 

sensibilização e 

audiovisual e sala 

do Futuro

Participação de 

90% dos alunos 

1.º Ciclo

Alunos 1.º Ciclo

GNR- Escola Segura

25 de novembro de 

2019 a 27 de 

janeiro de 2020 - 1 

vez por semana, 

num total de 7 

sessões

Recursos 

humanos, 

computador, 

projetor e sala de 

formação

Que 20 

beneficiários 

frequentem todos 

os Módulos

3

Proporcionar atividades para 

aquisição e transmissão de 

competências adequadas/ riscos na 

mobilidade e viagens com crianças e 

jovens

Escola Segura Alunos Felizes:

Guarda por um dia (também para 

Pré-escolar)

Segurança na Internet

Segurança Rodoviária

Bullying

Projeto -"Realiza-te"  

(no âmbito da CIM)

A.I.

16 de janeiro

Material de 

sensibilização e 

audiovisual e sala 

do Futuro

Participação da 

totalidade dos 

alunos da turma 

do 6.A

Abordagem teórica ao tema 

da segurança Rodoviária
A.I. 2

Proporcionar atividades para 

aquisição e transmissão de 

competências adequadas/ riscos na 

mobilidade e viagens com crianças e 

jovens

Workshop e sessão de 

esclarecimento

Grau de satisfação dos 

participantes, aferido por 

questionários

Qualidade das 

intervenções dos 

participantes, avaliada 

pelo professor.
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Áreas N.º Ação Obj. Específico Ação Calendarização Recurso(s) Meta(s) Público-Alvo
Promotor(es

)
Parceiro(s) Descrição da Atividade Avaliação

a)30 de jan. EPIS  / PES N.º material produzido;

b) 09 de mar UCC

c) 25 de  maio Comunidade GNR

d) 23 de maio Escola  Superior de 

Enfermagem de 

Coimbra

e) 01 de junho

f) 28 de de 

setembro

Faculdade de 

Psicologia e 

Ciências da 

Educação da 

Universidade de 

Coimbra

N.º de ações 

desenvolvidas

g) 15 de out

h) 20 de nov. Outros 

  i) 10 de dez

Família UCC por Poiares

Cuidadores

Família

Cuidadores

A.I.    

B.I.

C.I.
5

Campanhas de sensibilização / 

comemoração de efemérides: 

a) dia Escolar da não violência e da 

paz

 b) dia da mulher 

c) dia da família 

d) dia de aulas ao ar livre 

e) dia mundial da criança 

f) dia europeu do desporto escolar 

g) Dia Municipal para a igualdade  

h) dia universal do direito das 

crianças

 i) dia mundial dos direitos 

humanos

Físicos

Materiais

Humanos

Financeiros

a)Promover a consciencialização da 

comunidade em geral para a 

proteção das crianças e jovens

 b)Promoção e capacitação da 

autoestima e de características de 

resiliência e prevenção de 

comportamentos de risco associados 

c)Promover a saúde mental e bem 

estar em jovens do 3.º ciclo e 

secundário

Aulas de preparação para o parto e 

pós-parto
Duas ações  anuais

Recursos humanos 

e material de 

desgaste; 

computador; 

projetor e sala de 

formação

A.I. 6 Dinamização do Projeto “Nascer +” Ao longo do ano

Recursos 

financeiros-

atribuição de 

1000€ por cada 

requerimento

Promover a natalidade

N.º de participantes; 

N.º de apoios financeiros 

atribuídosAtribuição do 

subsidio a 100% 

dos requerimentos 

apresentados

Atribuição de apoio 

financeiro para bens de 

puericultura, vestuário, 

calçado, pagamento e 

resposta sociais, mobiliário 

infantil, etc. 

Acompanhamento do 

desenvolvimentos dos 

recém nascidos, por parte 

do Centro de saúde de V.N.P.

Elaboração e 

distribuição de 

pelo menos 5 

meios/canais de 

sensibilização para 

a comunidade

CMVNP /

 CPCJ/

 

Agrupament

o de escolas 

de VNP

Elaboração de material 

informativo (e.g., folhetos, 

vídeos, cartazes; textos; 

desenhos; jogos; palestras ; 

entre outros

A.I.

C.I. 7 Promover a natalidade

N.º material divulgado;

CMVNP

CMVNP

Adesão de  pelo 

menos 5 famílias  

ao projeto

Aulas de preparação para o 

parto e pós-parto

 N.º participantes

Grau de satisfação 

aferido por questionários

Avaliação de 

Competências por 

observação do/a  

formador/a

Ginásio Healthy 

Fitness  de V N 

Poiares
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Áreas N.º Ação Obj. Específico Ação Calendarização Recurso(s) Meta(s) Público-Alvo
Promotor(es

)
Parceiro(s) Descrição da Atividade Avaliação

Comunidade

Cuidadores

Família

Comunidade Escolar

Rádio Mundial FM

CPCJ

Outros Parceiros

Comunidade

Físicos

Materiais

Humanos

Financeiros

Realização de 

sessão por mês, 12 

por ano

Promoção da atividade da 

CPCJ com enfoque para a 

prevenção, a informação e 

procedimentos N.º de Sessões realizadas

A.I.

C.I.

Material 

Promocional: 

sacos de papel / 

calendários dos 

afetos / laços azuis 

/ laços humanos / 

textos / desenhos 

/ propostas RC

Elaboração e 

distribuição de 

pelo menos 5 

meios/canais de 

sensibilização para 

a comunidade

Outros parceiros ( 

Agrupamento de 

escolas, ADIP, 

CBEISA,COJ)

Campanha do Laço Azul; 

Distribuição do Calendário 

dos Afetos; Estendal dos 

direitos; Vídeo promocional 

dos direitos das crianças; 

Distribuição de afetos pelas 

crianças do Pré-escolar; 

Exposição fotográfica dos 

registos das atividades 

desenvolvidas ao longo do 

mês; Apresentação do Hino 

da CPCJ de Vila Nova de 

Poiares;  Caminhada com a 

realização de Laço Humano; 

Preparação de um grupo de 

alunos do secundário para 

intervir na reunião de 

Câmara, entre outras

Grau de satisfação dos 

participantes

N.º de participantes

N.º de material 

produzido

N.º de ações realizadas

(Aferido por 

questionário)

N.º de propostas 

apresentadas na Reunião 

de Câmara

9
Promover a consciencialização da 

comunidade em geral para a 

proteção das crianças e jovens

Programa “CPCJ na Rádio"
Mensal a partir de 

janeiro

A.I.

8
Promover estratégias para a  

sensibilização da população no 

âmbito da prevenção dos maus tratos

Comemoração do mês da 

prevenção dos maus tratos/Mês 

abril

mês de abril CPCJ
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Áreas N.º Ação Obj. Específico Ação Calendarização Recurso(s) Meta(s) Público-Alvo
Promotor(es

)
Parceiro(s) Descrição da Atividade Avaliação

SOBE

De Mala Aviada

Re-criando as palavras … com 

dança

Livros andarilhos

Projeto Ajudaris

Projeto Estímulos

Projeto Aball

Academia My Polis

UCC por 

Poiares

Projeto Mãos na Terra

Clubes Escolares CMVNP

Ações Solidárias 

Sê Cortês. Aprende a Ponderar Ass. Ajudaris

Visitas de Estudo

Professores 

titulares e 

mediadores do 

EPIS / Materiais 

adaptados às 

necessidades da 

cada aluno

100% de 

autorização dos 

pais /EE para a 

realização dos 

rastreios

UCC por Poiares 

 Agrupamento de 

Escolas

a)-Sessões de 

acompanhamento 

individual para promoção 

do sucesso escolar.

 

b)-Promoção de reuniões 

com o EE e Professores com 

o objetivo de definir 

estratégias de 

acompanhamento e 

participação parental na 

atividades escolares dos 

educandos

A.II.

11

a) Identificar e dar resposta aos 

fatores de risco e de perigo inerentes 

à negligência para minimização dos 

mesmos

b) Promover a  melhoria dos 

resultados escolares

 1.EPIS: promoção de reuniões e 

encontros com os Pais e 

Encarregados de Educação

2.  EPIS: promoção do sucesso 

escolar através de potenciação dos 

alunos

Ao longo do ano

N.º de alunos 

participantes

N.º de Ações / Qualidade 

das intervenções dos 

participantes, avaliada 

pelos técnicos 

dinamizadores das ações

A.I.

10
Reforçar a aquisição de 

competências pessoais e sociais 

desde a primeira infância

Material de 

desgaste/Recursos 

Humanos / 

Biblioteca Escolar

Concretização de 

pelos menos 2 

ações por nível de 

ensino

Encarregados de 

Educação

 RBE 

AMI  Cruz Vermelha 

/

CHUC

 CIM

Outros Parceiros

Elaboração de  cartazes; 

trabalhos; textos; desenhos; 

jogos; palestras ; entre 

outros

Semana Temáticas:

a)  semana da saúde e da 

segurança 

b) Semana da alimentação 

N.º de ações realizadas 

com cada aluno

N.º de participantes

Nº de alunos em carteira

Nº de alunos que no 

rastreios acusaram alerta 

no parâmetro família

Comunidade Educativa 

Alunos / 

professores/pais  e EE  

dos alunos do 1.º ciclo
CMVNP

EPIS

a)  de 14 a 22 de 

fevereiro; 

b) de 14 a 18 

outubro

Ao longo do ano

Agrupament

o de  Escolas 

VNP
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Áreas N.º Ação Obj. Específico Ação Calendarização Recurso(s) Meta(s) Público-Alvo
Promotor(es

)
Parceiro(s) Descrição da Atividade Avaliação

CMVNP

CPCJ ADIP/CBEISA

Agrupamento de 

Escolas de VNP

Segurança 

Social

Outras entidades de 

interesse

A.II. 12

Sensibilização junto das entidades 

competentes para a necessidade de 

contratualização de técnicos da área 

(e.g., Psicologia; Ciências da 

Educação; Educação Social; outros)

Protocolo com entidades de saúde 

infantil para assegurar 

acompanhamento das crianças e 

jovens
Até ao final do ano

Recursos humanos 

e financeiros a 

estipular o 

protocolo

Realizar ações de 

sensibilização 

junto dos 

dirigentes das IPSS 

para o 

alargamento dos 

Acordos de 

Cooperação

Protocolar a 

colaboração entre 

a CPCJ, os Serviços 

de Atendimento de 

Primeira Linha e 

as IPSS  Locais 

para a integração 

de crianças em 

situação de 

vulnerabilidade

Estabelecimento 

de 1 protocolo

Potenciar a celeridade e 

eficácia no 

acompanhamento 

especializado das crianças e 

jovens

Famílias

Jovens

Crianças

CPCJ

CMVNP

RLIS

CDC do IS.IP

Centro de Saúde

C.II. 13

a) Assegurar vaga em resposta social 

adequada para crianças devidamente 

identificadas pela CPCJ ou por outra 

entidade competente

b) Garantir total cobertura de 

alargamento de horários na escola ou 

outros locais e a disponibilização 

pelas IPSS de vagas sociais de acordo 

com  a capacidade económica do 

agregado familiar.

c) Potenciar as respostas adequadas 

das instituições parceiras para 

combate a situações de 

vulnerabilidade na infância e 

juventude.

1. Sensibilizar as entidades da 

importância da celebração de 

acordos de cooperação adequados 

às reais necessidades familiares 

2. Sensibilizar  as IPSS para que 

sejam garantidas respostas às 

crianças em situação de 

vulnerabilidade social

3. Sensibilizar as entidades da 

necessidade da proteção das 

crianças  em contexto familiar com 

situação de desemprego, doença 

mental e outras vulnerabilidades 

Sociais 

Reunião do CME e 

do CLAS, CPCJ 

 N.º de participantes

Grau de satisfação dos 

participantes, aferido por 

questionários

Técnicos das entidades 

com competência em 

matéria de infância e 

juventude

Materiais de 

desgaste / 

Recursos 

Humanos

Celebrar 2 

protocolos

Realizar ações de 

sensibilização junto dos 

dirigentes das IPSS para o 

alargamento dos Acordos de 

Cooperação

Protocolar a colaboração 

entre a CPCJ, os Serviços de 

Atendimento de Primeira 

Linha e as IPSS Locais para a 

integração de crianças em 

situação de vulnerabilidade

 a) N.º de participantes

b) Grau de satisfação dos 

participantes, aferido por 

questionários
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Áreas N.º Ação Obj. Específico Ação Calendarização Recurso(s) Meta(s) Público-Alvo
Promotor(es

)
Parceiro(s) Descrição da Atividade Avaliação

Comunidade Escolar

Alunos do 2.º e 3.º ciclo

secundário SPO

profissionais UCC por 

Poiares

À Conversa com as Profissões 

Palestras de divulgação

UCC por 

Poiares

Palestra

 N.º de instrumentos de 

diagnóstico aplicados

N.º participantes
Palestra “Orientação Vocacional – 

a

experiência do secundário e a

necessidade de estudar no 

secundário”

 Departamentos, 

FCTUC, Escola de

Hotelaria, 

Empresários, 

Centro de Saúde,

ISEC, Polícia 

Judiciária, LPN

Realização de ações de 

esclarecimento

 N.º de instrumentos de 

diagnóstico aplicados

C.II. 17
Identificar interesses e necessidades 

das crianças /jovens  ao nível da 

educação/ formação 

Ao longo do ano 

letivo

Materiais de 

desgaste e 

recursos humanos

C.II. 16
Identificar interesses e necessidades 

das crianças /jovens  ao nível da 

educação/ formação 

8 de novembro

Materiais de 

desgaste e 

recursos humanos

Envolver 90% dos 

alunos do 9.º ano
Alunos do 9.º ano

Agrupament

o de Escola 

VNP

Associação de 

estudantes e jovens 

autarcas

Alunos do 3.º Ciclo e 

Secundário

Agrupament

o de Escola 

VNP

CMVNP 

(Espaço 

Internet)

CCTIC 

Softciências

Envolver 100% 

dos alunos em fase 

de opção de curso 

CMVNP / 

Agrupamento

Prestar apoio e 

aconselhamento aos alunos, 

assumindo-se como espaço 

de contacto e debate ao 

nível do desempenho 

escolar, afetividade, 

sexualidade ou outra

N.º de utilizadores do 

Gabinete;

Tipologia dos Assuntos 

mais abordadosB.I. 15
Sensibilizar formar e educar as 

crianças e jovens sobre a sexualidade

GATO/A: Sexualidade e afetos / Sê 

Cortês Aprende a Ponderar

Ao longo do ano 

letivo

a) N.º de participantes

 b) Qualidade das 

intervenções / 

participações dos 

intervenientes, aferidas 

pelos formadores

B.I. 14
Combater a problemática da 

Violência

a) Ações de sensibilização para o 

combate ao bullying e 

cyberbullying

b) Sessão de sensibilização de 

Cidadania Digital.

a) 2 ações anuais  - 

30 janeiro  e 

11 de fev.  

b) 6 fev.

Materiais de 

desgaste/recursos 

Humanos/  Dra. 

Raquel Costa do 

Centro CCTIC 

Softciências

100% dos alunos 

das turmas do 

secundário e 8.º 

ano

UC - Centro de 

Competências  TIC 

SoftCiências/ 

APAV/

MP

Associações 

recreativas, 

Desportivas, 

Culturais e 

recreativas

Rádio Local

IPSS, Juntas de 

Freguesias 

Definição e Prevenção do 

Cyberbullying/-Divulgação 

de material alusivo às 

problemáticas da violência 

no namoro, conjugal e 

familiar

- Ação de informação na 

rádio local sobre a temática 

da violência

GNR

B.I. 19

  a) Promoção e capacitação da 

autoestima e de características de 

resiliência e prevenção de 

comportamentos de risco associados

b) Promover a saúde mental e bem 

estar em jovens do 3.º ciclo e 

secundário

Projeto + Contigo Ao longo do ano Alunos do 8.º ano

Materiais de 

desgaste e 

recursos humanos

Envolver 100% 

dos alunos em fase 

de opção de curso 

SPO C.II. 18
Identificar interesses e necessidades 

das crianças /jovens  ao nível da 

educação/ formação 

Aplicação  de instrumentos de 

diagnóstico aos alunos e 

tratamento da informação 

recolhida

Ao longo do ano 

letivo

Totalidade de dos 

alunos do 9.º e 12.º 

anos

 

Agrupament

o de Escolas 

VNP 

Aplicação  de instrumentos 

de diagnóstico aos alunos e 

tratamento da informação 

recolhida

 N.º de instrumentos de 

diagnóstico aplicados

Materiais de 

desgaste / 

Recursos 

Humanos: 

enfermeiros, 

alunos de 

medicina e 

enfermagem a 

estagiar na UCC

Envolver 90% dos 

alunos

PES

Participação de 

100% do alunos 

do 8.º ano

Escola de 

Enfermagem de 

Coimbra / CATL - 

COJ 

Projeto formativo de 5 

sessões em sala de aula, com 

introdução de um 

questionário inicial e outro 

final

N.º de alunos 

participantes

Grau de satisfação dos 

participantes, avaliado 

por questionário

Agrupament

o de Escola 

VNP
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Áreas N.º Ação Obj. Específico Ação Calendarização Recurso(s) Meta(s) Público-Alvo
Promotor(es

)
Parceiro(s) Descrição da Atividade Avaliação

N.º de diplomas 

atribuídos

N.º de formações

N.º de participantes

AP

Pais

Cuidadores IPSS N.º de participantes

EE CPCJ N.º de Ações

Comunidade

Educativa

Crianças e jovens

AP CMVNP

CPCJ

Pais e EE

Docentes

CMVNP

C.I. 21
Ações para Assistentes 

operacionais 

Ao longo do ano PC/ Projetor/ 

Recursos 

Humanos/  

consumíveis 

vários

Realização de pelo 

menos 5 ações

Agrupament

o de Escolas 

VNP

IPSS

IEFP

CMVNP /Entidades 

e Empresas / IEFP / 

Centro de Formação 

Minerva / AEDP

PC/ Projetor/ 

Recursos 

Humanos/  

consumíveis 

vários

aumentar em 5% a 

média de alunos 

premiados

CMVNP / Entidades 

e Empresas

C.I. 20 Gala da Educação Nov.

Agrupament

o de Escola 

VNPReforçar a aquisição de 

competências pessoais sociais desde 

a primeira infância

Reforçar a aquisição de 

competências pessoais sociais desde 

a primeira infância

Alunos do Agrupamento 

de Escolas de VNP

Pessoal Não Docente

C.I. 23
Reuniões com a Equipa de 

Intervenção Precoce
3 reuniões anuais

Materiais e 

humanos

100% das 

reuniões 

programadas

CPCJ

Equipa Local SNIPI 

e entidades com 

interesse
Divulgação de recursos no 

âmbito da Intervenção 

Precoce;

Estabelecimento de 

colaboração com o SNIPI, na 

perspetiva preventiva

Potenciar a efetiva proteção das  

crianças e dos jovens,

baseada numa visão comum do 

sistema de promoção através da 

definição de papéis dos diferentes 

atores: família, serviços, instituições 

e entidades

C.II. 22

Ações de sensibilização / 

divulgação / Informação sobre o 

sistema de promoção e proteção 

de crianças e jovens 

Ao longo do ano

Recursos 

Humanos/  

consumíveis 

vários

Aumentar em 10% 

a média de pais e 

EE participantes

Agrupament

o de Escola 

VNP
Realização de Encontros de 

pais e EE e representantes 

de EE

Potenciar a efetiva proteção das  

crianças e dos jovens,

baseada numa visão comum do 

sistema de promoção através da 

definição de papéis dos diferentes 

atores: família, serviços, instituições 

e entidades

B.II. 26
Workshop, Burnout - Abordagem, 

Fatores de Risco & Estratégias 

Preventivas

1 ação anual  

Recursos 

Humanos/  

consumíveis 

vários 

Realização de 

100% das 

propostas

Promover apoio técnico às vítimas e 

outras pessoas em risco de violência 

doméstica e familiar

C.II. 24
Intervenção protetiva atempada 

de situações sinalizadas
Ao longo do ano

Materiais e 

humanos

100% dos 

relatórios 

solicitados

C.I. 25
Identificar as causas do elevado nº de 

alunas com falhas e reprovações à 

disciplina de matemática.

À conversa com pais... auxiliar os 

pais a ajudar os filhos na imagem 

da matemática!  Identificar 

necessidade de explicações e da 

carga negativa da disciplina 

2 ações anuais  

Recursos 

Humanos/  

consumíveis 

vários / formador 

da área

Realização de 

100% das 

propostas

Ações de formação e 

conversas temáticas

N.º de participantes 

Nº de reuniões e / ou 

protocolos celebrados

Facultar dados essenciais para a 

avaliação  diagnóstica da situação de 

perigo

Ações de formação e 

conversas temáticas

EquipaLocal SNIPI e 

entidades com 

interesse; 

Agrupamento de 

Escolas VNP; 

Educadores; DT; 

Professores 

Titulares

Obtenção célere e eficiente 

de informação relativa aos 

dados de situações de 

risco/perigo

Nº de relatórios pedidos 

e emitidos

Ações de formação com 

temáticas diversas

- Promoção do Sucesso 

escolar; 

Técnicos das entidades 

com competência em 

matéria de infância e 

juventude

CPCJ

Outros

N.º de participantes, Grau 

de satisfação a aferir por 

questionários

CPCJ

Agrupamento de 

Escolas de VNP

Alunos da Educação Pré 

Escolar e do 1.º ciclo

N.º de Ações
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Áreas N.º Ação Obj. Específico Ação Calendarização Recurso(s) Meta(s) Público-Alvo
Promotor(es

)
Parceiro(s) Descrição da Atividade Avaliação

A.B.C. 30

Promover e divulgar o trabalho,    os 

objetivos e as atividades 

desenvolvidas  pela comissão, bem 

apresentar os seus  parceiros 

Poiartes 2020 Setembro

Recursos 

Humanos/ 

material 

promocional
Promoção da CPCJ Comunidade  CPCJ Município

Instalação e dinamização de 

Stand 
N.º de visitantes

SNIPI

Agrupamento de 

escolas/ Autarquia  

APPACDM / UCC

Workshop e criação de 

grupo temática, bem como a 

exploração de diversos  

materiais

Facilitação no conhecimento 

das responsabilidades, 

atividades e dinâmica das 

ECMIJ

Nº de publicações, likes, 

visualizações e partilhas 

da página “facebook”

Entidades com 

interesse
B.II. 27

Potenciar a efetiva proteção das  

crianças e dos jovens,

baseada numa visão comum do 

sistema de promoção através da 

definição de papéis dos diferentes 

atores: família, serviços, instituições 

e entidades

Facebook das ECMIJ Ao longo do ano

Recursos 

Humanos/ 

materiais

500 visualizações 

/ likes

Pais, cuidadores e 

encarregados de 

educação

ECMIJ

Outras entidades de 

interesse

Atividades de ocupação de 

tempos livres

N.º de participantes, Grau 

de satisfação a aferir por 

questionários

C.II. 29
Promover a ocupação dos tempos 

livres dos jovens nas interrupções 

letivas

Colónia de Quiaios

Campos de Férias

ATL
Julho e agosto

Recursos 

Humanos/ 

materiais / 

Colónia de Quiaios

Preencher 100% 

das vagas 

disponíveis

Crianças e jovens do 

Concelho

Município / 

CPCJ

N.º de participantes, Grau 

de satisfação a aferir por 

questionários adaptados 

com risco gráfico da ação

C.II. 28

Sensibilizar para a integração plena 

de crianças / pessoas com alguma 

limitação física ou sensorial; 

vivenciar situações induzidas de 

alguma limitação física ou sensorial 

(ao nível motor, visual ou aditivo)

Comemoração do Dia 

Internacional da Pessoa com 

Deficiência

3 de dezembro

Recursos 

Humanos/ 

materiais de 

psicomotricidade/

cadeira de rodas / 

material didático

Sensibilizar e 

consciencializar 

para a temática da 

diferença

100% das crianças da 

rede pré-escolar do 

concelho
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