Plano de Acção de 2011

Acções

Objectivos

Utilização da Aplicação
informática para a Gestão
do Processo de Promoção e
Protecção e Gestão das
CPCJ
Sensibilização da
comunidade no âmbito do
alcoolismo/tabagismo

Inserção e manutenção de
informação relativa aos
membros das comissões.

Comemoração do Dia
Mundial da Criança

Aumentar a socialização
entre pares

Promoção da Segurança
Infantil

Informar e alertar sobre os
perigos do consumo de
bebidas alcoólicas e tabaco

Sensibilizar e informar
sobre a segurança infantil:
em casa; espaço
jogo/recreio; água;
situações de emergência.

Destinatários

CPCJ – modalidade
restrita

Comunidade em geral

Crianças

Pais
Comunidade em geral

Estratégias
Informatização dos
processos de promoção e
protecção por parte dos
membros da Comissão
Restrita.
Acções informativas e de
sensibilização

Actividades lúdicas com as
crianças

Acções
informação/sensibilização
Elaboração de material
informativo com o
envolvimento/colaboração das
escolas

Responsáveis de
Acção
CPCJ - modalidade
restrita

CPCJ
Centro de Saúde
Rede Social
Segurança Social
AECS
CPCJ/AECS/
Autarquia/IPSS/Interven
ção Precoce/Segurança
Social/GNR/Rede Social

CPCJ
Intervenção Precoce
Município
Segurança Social
Rede Social
AECS

Data de
Execução
De Janeiro a
Dezembro de
2011

Junho a
Dezembro de
2011

Junho de
2011
Abril a
Dezembro de
2011
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Acções
Sensibilização para o
exercício da cidadania
activa dos jovens

Promoção da Ocupação dos
tempos Livres

Objectivos
Promover o reconhecimento
da importância da cidadania
activa por parte dos jovens;
Sensibilizar os jovens para o
papel da cidadania activa no
desenvolvimento das
competências sociais e
participação cívica.
Proporcionar aos jovens
actividades nas férias
escolares

Destinatários

Jovens dos 15 aos 18
anos

Jovens do concelho
com idades a partir
dos 12 anos

Estratégias
Participação numa sessão de
Assembleia Municipal, de um
grupo de jovens do ensino
secundário;

Entrevistas

Candidaturas às colónias de
Férias

Proporcionar o
relacionamento entre pares,
aquisição de novas
experiências e experiências

Crianças e jovens
entre os 6-11 anos

Referenciação de crianças
dos 6 aos 11 anos

Divulgação do Trabalho e
dinâmica da CPCJ

Informar a comunidade
sobre a CPCJ

Comunidade no geral

Actualização/dinamização da
página da Internet da CPCJ
Distribuição de panfletos junto
da comunidade educativa
Realização de reuniões alargadas
nas Instituições e Entidades
representadas na CPCJ

Responsáveis de
Acção
CPCJ
Município
AECS

Data de
Execução
Dezembro de
2011

CPCJ
Câmara Municipal
Segurança Social

De Maio a
Setembro de
2011

Autarquia
CPCJ
Segurança Social
Centro de Saúde
Escolas
IPSS
Associações

De Abril a
Junho de
2011

Autarquia
CPCJ
AECS

Janeiro a
Dezembro de
2011
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Acções
Potenciar a Intervenção das
Associações de Pais

Objectivos
Promover a elaboração de
estratégia de articulação
entre as duas entidades

Destinatários

Estratégias
Reuniões, com periodicidade a
definir

Responsáveis de
Acção
CPCJ

Associações de Pais

Potenciar a intervenção das
escolas na detecção,
sinalização e
acompanhamento das
crianças e jovens em perigo

Promover uma avaliação e
despiste das situações de
eventual risco/perigo de
forma mais eficaz

Estabelecimentos de
ensino

Reuniões quinzenais com
coordenadores de
estabelecimento de ensino

Conceitos de família no
Século XXI

Reflectir sobre os
diferentes modelos e
estruturas familiares;
conhecer o impacto sobre o
desenvolvimento da criança.

Pais
Comunidade em geral

Palestra seguida de debate

Data de
Execução
De Janeiro a
Dezembro de
2011

CPCJ – modalidade
restrita

De Janeiro a
Dezembro de
2011

CPCJ
Município
Rede Social

Setembro de
2011

