LISBOA OCIDENTAL

ABRIL 2022 / PROGRAMA
CPCJ Lisboa Ocidental E ECMIJ (Entidades com competência em
matéria de infância e juventude ) da área territorial de intervenção desta
CPCJ.

PLANO LOCAL DO MÊS DA PREVENÇÂO DOS MAUS - TRATOS NA
INFÂNCIA (MPMTI)

Junta de Freguesia da Ajuda
•

Caderno específico para oferecer às crianças dos equipamentos educativos da
Ajuda, para construção de pensamento/reflexão/consciencialização sobre o que é
proteger e o que é mau- trato. Exposição desses trabalhos no Palácio da Ajuda.

Ação Social da Junta de Freguesia de Belém
•

48h a Nadar POR TI

•

Colocação de laços azuis na Fachada da Junta durante
todo o mês

•

Divulgação na Radio de Belém de informação respeitante
ao tema;

•

Reportagem da Radio de Belém a partir das instalações
da CPCJ sobre o mês de abril

PROJETO
ALKANTARA
LISBOA OCIDENTAL

LISBOA OCIDENTAL

Junta de Freguesia de Alcântara
•

Exposição no Mercado Rosa Agulhas
com trabalhos feitos pelas escolas da
freguesia alusivos ao mês dos maus-tratos
na Infância

•

Sessão de esclarecimento sobre a
intervenção da 1ª linha e LPCJP –
20/04/2022 das 10h-12h e das 18h- 20h.

APIA
•

Laço em tamanho grande para colocar na fachada durante o mês de abril;

•

Placard de entrada da APIA alusivo ao tema da prevenção dos maus tratos. A
Presidente da CPCJ escreverá uma frase neste Placard bem como todas as famílias
que ressalve a importância da prevenção dos maus tratos na infância;

•

Cooperação na construção do livro branco da Junta de Freguesia da Ajuda;

•

Realização de uma oficina de histórias dedicada à história que foi proposta pela
CPCJ;

•

Circulação de um livro pelas famílias dos meninos do pré-escolar com o
objetivo de construir uma história redonda, alusiva ao tema em questão, e
integrada na oficina "Chuva de Histórias", uma oficina que faz parte do nosso Projeto
"Linguagens da Arte".
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Internamento de Pediatria do Hospital São Francisco Xavier
Divulgação na Comunidade Hospitalar- Edifício Materno Infantil – Hospital São Francisco
Xavier:
•

Realização de pequena exposição (Hall -3) com alguns trabalhos de crianças e
jovens realizados no internamento alusivo ao tema, cartazes e Informação
disponibilizada pela CPCJ;

•

Anexação de informação junto ao grande laço azul existente no exterior do edifício 2
no piso -3;

•

Exibição nos ecrãs das consultas e entrada principal, uma pequena
apresentação em Power Point de divulgação e promoção desta mesma
temática.

Divulgação no Internamento de Pediatria e no âmbito de Projetos de Cooperação:
•

Pequena exposição de trabalhos realizados pelas crianças e jovens no Internamento
de Pediatria, janela virada para o Tejo;

•

Distribuição pelos profissionais do Serviço de Pediatria de um saquinho com
alguns pequenos laços azuis para serem colocados nas fardas durante o mês;

•

Proposta de algumas atividades plásticas às nossas crianças / adolescentes, como,
por exemplo, laços com materiais de desperdício ou desenhos sobre os Direitos
de Desenvolvimento, Direitos de Participação, Direitos de Sobrevivência ou
Direitos de Proteção.

•

Divulgação no projeto do qual a nossa Pediatria faz parte, que se chama “Marinheiros
da Esperança” - Projeto das Pediatrias do Sistema Nacional

•

de Saúde Português em parceria com a Marinha Portuguesa na sua página oficial do
Facebook.

Projeto Fazer a Ponte - E8G
•

Atividade 1) Com as turmas de 7º ano da Escola Básica 2,3 Manuel da Maia, serão
desenvolvidas sessões semanais (ao longo de todo o mês), no âmbito da
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disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, alusivas ao tema "Direitos da
Criança - O Direito à Não discriminação para a Promoção de uma Educação de
Qualidade". Serão realizadas sessões teóricas em contexto de sala de aula, seguidas
de reflexões e debates, com suporte em imagens e vídeos, abordando questões
específicas como o racismo em contexto escolar, os preconceitos, a barreira
linguística para os/as alunos/as estrangeiros/as, os refugiados, entre outros, visando
a promoção de direitos, a par do respeito e da aceitação da diferença, capacitando
os/as jovens para uma educação de qualidade.
•

Atividade 2) Realização de uma fotografia de grupo, com as crianças e jovens inscritos
no projeto Fazer a Ponte - E8G (entre os 7 e os 16 anos) formando o Laço Azul com
os pés das crianças. Todos deverão calçar ténis ou meias brancas e vestir calças de
ganga, de forma a formar o laço azul com os pés. A atividade está prevista para o dia
22 de abril.

•

Atividade 3) Exibição do filme "Moonlight", no espaço do projeto Fazer a Ponte E8G, no Bairro do Loureiro, seguido de reflexão e debate sobre o mesmo. O filme
será exibido aos participantes do projeto (estimam-se idades compreendidas entre os
7 e os 16 anos).

•

Atividade 4) Elaboração coletiva de um poema, a partir do lema da campanha do
MPMTI: «Serei o que me deres…que seja amor», no dia 21 de abril, com os alunos
do GAA na Escola Manuel da Maia.

Junta de Freguesia de Campolide (JFC)
• Exposição de laço azul durante o mês de abril na JFC;
• Exposição do poster (Serei o que me deres, que seja amor) na JFC;
• Distribuição de folheto:
o Folheto para a população (versão população);
o Folheto para as escolas (versão criança), conjuntamente com a versão do
“Quantos Queres”;
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o Folheto para as famílias do apoio alimentar, sendo que os folhetos a
distribuir serão a versão população e versão criança;
o Folheto para os estudantes da Universidade Sénior de Campolide, sendo
que os folhetos a distribuir serão a versão população e versão criança.

• Elaboração de produtos pelos estudantes da Universidade Sénior de Campolide,
para distribuição para a população bem como distribuição aos cidadãos com quem existe
contacto semanal, e posterior divulgação dos materiais elaborados bem como das aulas
onde os alunos estarão com roupa azul e com o laço azul:
o Laços azuis em cetim;
o Laço azul grande (para exposição);
o Porta-chaves;

PROJETO
ALKANTARA
LISBOA OCIDENTAL

LISBOA OCIDENTAL

o Boneco referenciando “a menina” e “o menino” do poster (Serei o que me deres,
que seja amor);
o Decoração do parque infantil em frente da JFC com os materiais
elaborados;
o Poema que consta nos folhetos a serem distribuídos.
• Divulgação e sensibilização da campanha do MPMTI:
o Divulgação de conteúdos multimédia nos meios de comunicação da JFC:
▪ Vídeo MPMTI: https://youtu.be/IHmNOq5X1b8
▪ Vídeo Cuida Bem de Mim: https://youtu.be/zK-mQkDeXUg
▪ Publicação Cuida Bem de Mim: https://bit.ly/3IZJKZQ
o Relativamente à divulgação nas redes sociais da JFC:
▪ Lançar o desafio às famílias para enviarem atividades sobre o mês de
abril enquanto mês da prevenção dos MTI bem como apelar que os
fregueses coloquem o laço azul nas suas janelas/portas;
▪ Publicação e partilha dos conteúdos enviados pelos fregueses nas redes
sociais da JFC;
▪ Publicação das atividades desenvolvidas na JFC no âmbito do mês de
abril (aulas da Universidade Sénior de Campolide, exposição dos materiais
elaborados, entrega dos folhetos…).

Centro Acolhimento Infantil CAI Vítor Manuel
•

Colocação de um laço azul na parte exterior do CAI, juntamente com a explicação do
que significa;

•

Desafio às famílias para construírem o próprio laço com os filhos para o
colocarem à janela e enviarem-nos os registos. Este desafio irá ser extensível à
comunidade com a realização de um laço azul para colocarem de forma visível
nas montras ou portas dos estabelecimentos / instituições (JF Alcântara, PSP,
farmácias, cafés…)

•

Construção de laços azuis para oferecer às famílias e à comunidade.
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ESCOLA EB 2, 3 Paula Vicente-- Agrupamento de Escolas do Restelo
•

Colocação de laço azul no exterior da Escola durante o mês;

•

Realização de Laço Azul Humano com as turmas do 5ºano /Professores/CPCJ Lisboa
Ocidental

•

Explicação da História do laço Azul e trabalho de reflexão sobre a temática

ESCOLA MARQUÊS DE POMBAL
•

Realização de sessão na Biblioteca com alunos «Sinais de alarme e atitude a tomar»,
22 abril, 10h

•

Colocação do laço azul no Exterior da Escola.

•

Reflexão em várias aulas sobre a temática;

•

Exposição com trabalhos dos alunos sobre o tema

EB Moinhos do Restelo- Agrupamento de Escolas do Restelo
Com os Alunos do 1º ano
•
•

Exploração da história do laço azul;
Exposição de trabalhos elaborados em conjunto com as famílias dos alunos

Jardim de Infância Alexandre Rodrigues Ferreira
Trabalhos e reflexão sobre o tema -Criação e exposição de laços azuis

SolSal Lisboa - Serviço de Atenção à Família (Fundação Salesianos)
•

Placard com algumas das regras de segurança do nosso corpo;

•

Colocação do laço azul na porta da Fundação durante o mês;

•

Elaboração de Folhetos para consciencializar para o mês;

•

Divulgação nas redes sociais.
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PROJETO ESCOLHAS Ajuda 2020 E8G
•

O Projeto Ajuda2020 E8G vai criar a árvore dos Direitos, sendo uma das etapas
a produção de laços azuis, construídos a partir do reaproveitamento de roupa/tecido
azul, e posterior colocação numa das árvores da escola EB1 Homero Serpa.

•
•

Debates, jogos e atividades (abordagem de temas como a não-violência ou a história do
laço azul…)
Adoção de uma família de bichos-da-seda (cujo cuidado e bom -trato é da responsabilidade
dos participantes)

Escola Homero Serpa- Agrupamento de Escolas Francisco de Arruda
•

Criação de laços azuis e reflexão sobre o tema

Casa da Praia- Centro João dos Santos
Dinâmicas com as crianças sobre os Direitos da Criança e criação de um laço azul durante o
mês de abril.
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