COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE LISBOA OCIDENTAL

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

PLANO LOCAL (Algumas das atividades desenvolvidas)
MÊS DA PREVENÇÂO DOS MAUS - TRATOS NA INFÂNCIA
(MPMTI)

ABRIL 2021

A CPCJ (Grupo de trabalho do MPMTI)



Texto de apresentação, história e atividade do laço azul e contactos



Publicação sobre Direitos de Sobrevivência + sugestão de atividade (Sopa de
Letras) - para publicar na 1ª semana de abril;



Publicação sobre Direitos de Desenvolvimento + sugestão de jogo (Caça aos
Direitos) - para publicar na 2ª semana de abril;



Publicação sobre os Direitos de Proteção + sugestão de atividade (Palavras
Cruzadas) - para publicar na 3ª semana de abril;



Publicação sobre os Direitos de Participação + sugestão de atividade (Jogo de
Memória) – para publicar na 4ª semana de abril.



Publicação de Cartaz de divulgação e apelo à participação



Publicação de Sugestões de Leitura de histórias/livros, filmes, sites e jogos que
fazem crescer!



Comunicação da Drª Ana Perdigão, Jurista do IAC , sob o tema « Só ao
coração pode bater», na reunião da Comissão Alargada, 7 de abril
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Ação Social da Junta de Freguesia de Belém


Colocação das lonas/faixas alusivas a este mês na sede e delegação da JF
Belém;



No Boletim Informativo da JF Belém, irá um destacável com o laço azul e no
verso um calendário do mês de abril, em que cada dia terá uma atividade para
ser realizada em família;



Propor que seja incluído nas atividades a partilhar com as escolas, a
distribuição de um coração aos alunos, que terão de o recortar. Posteriormente
terão de pensar numa pessoa e escrever um elogio e decorar o coração para
oferecer à pessoa que escolheram (a dinâmica é enviada em anexo);



Entrevista na Rádio Belém com a Dr.ª Antónia Pereira (Presidente da CPCJ Lx
Ocidental) e com o Dr. João Carvalhosa (Vogal da Ação Social da JF Belém);



Desafiar as famílias a enviar desenhos, vídeos ou outro que posteriormente
serão publicados no Facebook da JF Belém;



Convidar os fregueses a colocar laço azul nas suas janelas/portas, que tirem
fotografias e que enviem para que sejam publicados no Facebook e site da JF
Belém;



Realização de uma Belém Talks com o tema “Prevenção dos maus tratos em
crianças e jovens em tempos de novos desafios sociais”, com a presença da
Srª Presidente da CNPDPCJ, Drª Rosário Farmhouse Sr: Procurador da
República, Dr. Ricardo Matos e a Drª Raquel Simão da APAV.



Webinar promovido pela CSFB «Crianças Protegidas, Crianças Felizes. Que
entidades apoiam…», e contará ainda com a participação da CPCJ – Lisboa
Ocidental, a Presidente Dr.ª Antónia Pereira, a Secretária Dr.ª Ana Prieto e os
Representantes na Comissão Alargada, Dr. Francisco Marta da Direção do
Centro D. João dos Santos - «Casa da Praia», e o Sr. Comissário Ricardo
Barata da PSP. O principal objetivo é desenvolver uma conversa entre os
vários intervenientes que esclareça a comunidade em geral não só acerca dos
direitos da criança e da necessidade de todos sermos elementos essenciais na
defesa dos mesmos, bem como o papel das entidades de 1ª linha
nomeadamente a PSP.
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Junta de Freguesia de Campolide



Exposição de laço azul na fachada principal da Junta de Freguesia de
Campolide
Folheto com a história do laço azul entregue às Famílias do apoio
alimentar da Junta

Projeto Fazer a Ponte - E8G


Atividade 1 - Apresentação da História do Laço Azul, seguida de reflexão e
debate sobre o tema da prevenção dos maus tratos na infância. Atividade
prevista para dias 16 e 17 de abril, com crianças e jovens entre os 6 e os 15
anos.



Atividade 2 - Construção de um laço azul de grandes dimensões, feito com
balões revestidos a papel de jornal, pintados e decorados. A atividade será
feita ao longo do mês de abril, nos vários Atelier Lúdico-Pedagógicos do
projeto.

Atividade 3 - Construção de um laço humano, composto pelas crianças e
jovens participantes, que irão erguer cartolinas azuis e formar o laço. Será
tirada uma fotografia aérea deste laço humano. Atividade prevista para 23
de abril.
 Manhã dedicada à prevenção dos maus-tratos na infância, na Escola Básica


2,3 Manuel da Maia, com uma atividade de sensibilização a decorrer no
Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA). Os alunos serão desafiados a escrever
mensagens apelando aos cuidados, garantia dos direitos e proteção das
crianças, contra os seus maus-tratos. Serão afixadas várias mensagens
escritas e vários laços azuis pela escola. Por crianças, jovens, famílias e uma
comunidade escolar mais atenta e consciente para a problemática dos
maus-tratos infantis
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SolSal Lisboa – Serviço de Atenção à Família






Jogo “Abril Amor Mil”: Jogo de Bingo, para ser realizado no contexto
da família, inspirado na Convenção sobre os Direitos da Criança e com
conteúdos e atividades promotoras do afeto e da harmonia familiar. O
jogo vai ser oferecido a um universo de 125 famílias, abrangendo um
total 220 crianças e jovens. Ao longo do mês de abril, serão
dinamizados momentos de partilha entre as famílias, no âmbito da
concretização das atividades do jogo.
Entrega de materiais impressos, desenvolvidos pelo grupo do
MPMIJ nos cabazes de bens de primeira necessidade: A entrega
dos materiais chegará a um universo de 100 famílias, abrangendo um
total de 185 crianças e jovens.
Divulgação da campanha do MPMIJ: Publicação de conteúdos e de
atividades no Facebook e no Instagram; Partilha de conteúdos e de
atividades, através dos meios digitais, com os jovens, com os pais, com
as mães e com os restantes cuidadores acompanhados pelo SolSal;
Afixação do Laço Azul.

Internamento de Pediatria do H.S.F.X.


Divulgação do MPMTI, durante o mês de Abril, através de pequena exposição
no Internamento;



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



Durante o mês de Abril serão ainda propostas, por Maria Edite Pereira,
Educadora de Infância Adstrita Serviço Pediatria, algumas atividades plásticas
às 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.



Todos estes trabalhos irão também ser divulgados 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 pagina oficial do Facebook.
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Nuclisol Jean Piaget- UDI Campo de Ourique



Construção de um laco azul que será afixado em local visível havendo a

explicação da simbologia do mesmo aos pais/representantes legais das
crianças;
Construção do calendário dos afetos em articulação com as famílias;
Construção conjuntamente com as crianças de um desenho alusivo ao
direito à família e ou direito a brincar e/ ou direito à diferença, para cada
unidade fazer o seu estendal dos direitos centrado nestes 3 direitos;
Histórias do Confina e do Mento, a sair no final do mês .






Junta de Freguesia de Alcântara





Entrevista à Presidente da CPCJ pela Rádio Juntos por Alcântara no
âmbito da Campanha do MPMTI, no ar a partir de 25 de abril. Prevenir,
Sinalizar e encaminhar.
Exposição do laço azul na fachada da Junta
Trabalho de elaboração de laços azuis com escolas da área da sua
intervenção

Junta de Freguesia da Ajuda


Tertúlias sobre a temática dos Maus - tratos

Escola Secundária Marquês de Pombal



Colocação de laço durante todo o mês na fachada da escola



Exposição, no pátio exterior da escola, de materiais da Campanha e de
produtos dos alunos, mostra que será dinâmica e em crescimento constante
de modo a que seja visível da rua.

Escola Homero Serpa


Elaboração de Laço humano



Reflexão e realização de laços azuis
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Escolhas Ajuda 2020 E8G
 Audição nos computadores da canção e o spot oficial da campanha;
Realização das palavras cruzadas facultadas pela CPCJ Lisboa Ocidental,
pintura das mãos dos participantes com os direitos das crianças à volta,
realização de um laço grande com as mãos pintadas.
 Construção de um cartaz em papel de cenário com a participação especial
do nosso Jubas, cata ventos azuis e fitas azuis com a frase "Serei o que me
deres... que seja amor" para prender numa árvore da escola.

Escola Básica Alexandre Herculano
 Elaboração de laços azul humano
 Elaboração de laços azuis com materiais diversos

CED Nossa Senhora da Conceição da Casa Pia de Lisboa


Todas as turmas do CED Nossa Senhora da Conceição da Casa Pia de Lisboa
participam nesta campanha debatendo o tema e construindo laços azuis,
com diversos materiais. No final, todos os laços azuis são expostos,
assinalando assim esta causa que merece toda a nossa atenção.

Comunidade Serafina/ Liberdade - Entidades e parceiros: ADM Estrela Projeto
Moov Liberdade gerações, CLCD @tivar 4G Serafina Liberdade, CNE 53
Serafina, EB1 Mestre Querubim Lapa, Liberdade Atletico Club, Agro-florestal
Bela Flor.



Roda de conversa «conhecer os teus direitos»



Visualização de dois vídeos em duas seções com reflexão posterior



Customização de crachás com desenhos de laço e distribuição aos adultos,
(vizinhos) que responderem a “o que é para si ser uma criança?”



Envolver os moradores e a comunidade a reflectir sobre os direitos das
crianças, motivados pela acção das crianças nos questionários de rua, sendo
fotografados numa moldura comum.
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Customizar t-shirts com frases e desenhos com este tema, promovendo a

uma exposição em locais visíveis nos bairros, parceiros e entrega posterior
das t-shirts aos seus criadores.


Criação e exposição de um laço azul com materiais recicláveis



Role play, (interpretação de papéis de situações de conflito)



Dinamização de um mural de palavras cruzadas.



Jogo de cartas/cartões com este tema



Construção de um mural de compromissos – 2º «que posso fazer pelos
direitos”



Quizz dos direitos



Grafitti dos direitos



Construção e dinamização dos cartões dos direitos, para serem oferecidos a
todos os participantes.
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Projeto
Alkantara

