Plano de Atividades
2014

Nota Introdutória
O presente documento apresenta um plano de ações que a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
de Oleiros deseja concretizar durante o ano 2014. É um documento simples que serve de orientação para o
incremento das atividades planeadas, aberto e flexível a alterações e às propostas apresentadas pelos seus
membros e apela à participação de todos os que a compõem para um envolvimento mais relacional entre
pessoas, profissionais e entidades que representam a comunidade na tomada de consciência e defesa da missão
desta comissão - "Promover os direitos e a proteção das crianças e jovens no concelho de Oleiros".
Compete assim à Comissão desenvolver ações de intervenção comunitária, nos domínios da promoção
dos direitos das crianças e jovens e da prevenção de situações de perigo, promovendo respostas aos problemas
diagnosticados neste grupo alvo. Compete-lhe também intervir nas situações sinalizadas no sentido da remoção
do perigo, da promoção das condições que permitam proteger e promover a segurança, saúde, formação,
educação, bem-estar e desenvolvimento integral das crianças e jovens.
Norteados por estes princípios apresenta-se um plano de atividades estruturado em dois vetores,
atividades inerentes ao funcionamento da CPCJ e prevenção /intervenção, permitindo assim uma maior
especificação e clarificação do trabalho a desenvolver.

"Todas as decisões relativas a crianças, adotadas por instituições públicas ou privadas de proteção social,
por tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, terão primacialmente em conta o interesse
superior da criança."
(in, artº 3º da Convenção dos Direitos da Criança)

...pelo superior interesse das crianças!
A CPCJ de Oleiros

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
OLEIROS

1º Vetor - Atividades inerentes ao funcionamento da CPCJ
Recursos
Humanos
Proceder à organização interna dos - Informatização atualizada e gestão de C. Restrita
processos de promoção e proteção.
processos na plataforma nacional;
- Elaboração de atas, relatórios e demais
procedimentos administrativos;
- Comunicar ao Ministério Público as
situações revistas por Lei.
Objetivos

Melhorar a intervenção da CPCJ.

Atividades

- Informar bimestralmente a Comissão
Alargada sobre o andamento dos processos;
- Realizar plano de atividades;
-Realizar o relatório anual de atividades e
avaliação relativo ao ano anterior;
-Propor e efetuar alterações ao
funcionamento da CPCJ em função da
avaliação efetuada;
- Participar em reuniões da CNPCJR;
-Participar em Ações de formação , jornadas,
palestras promovidas pelas CPCJ's ou
CNPCJR.
Intervenção e acompanhamento de - Realização de entrevistas;
casos de crianças e jovens sinalizadas. - Visitas domiciliárias;
- Contatos com instituições/entidades
relacionadas com a crianças e
acompanhamento em contexto escolar/saúde.
- Encaminhamento de crianças e famílias para
programas e formações ( OTL, F.
profissional...)
- Promover a articulação entre instituições

Destinatários
Crianças/joven
s/ famílias

Presidente/ C. C. Alargada
Restrita/
C.
Alargada

Recursos
Calendarização
Materiais
.Gabinete CPCJ Ao longo do ano
.Computador c/
acesso internet

. Auditório
. Computador
.Videoprojetor

Janeiro

Ao longo do ano

C. Restrita

Crianças/joven
s/ famílias

.Gabinete CPCJ Ao longo do ano
. Computador c7
acesso internet
.Telefone
.Impressora

para execução de procedimentos;
Promover uma intervenção social -Reuniões semanais da comissão restrita;
mais
articulada
e
concertada, -Reuniões bimestrais da comissão alargada
responsabilizando os vários técnicos
com competência em matéria de
Infância e Juventude.

C. Restrita/ C. C. Restrita/ C. .Gabinete CPCJ
Alargada
Alargada
. Auditório
. Computador
.Videoprojetor

Ao longo do ano

Definir estratégias conjuntas para a
intervenção com as famílias.

2º Vetor - Prevenção / Intervenção
Recursos
Destinatários
Humanos
Divulgar a CPCJ e as atividades nela - Elaboração de informações/artigos/textos para C. Restrita/ C. Comunidade
desenvolvidas
publicações locais e/ou regionais: Jornal de Alargada
Oleiros, Oleiros Magazine, Agenda Cultural
e/ou outros que surjam;
- Publicar informações/artigos/textos em
espaços próprios nas páginas eletrónicas do
AEPAA e CMO;
-Participação na Feira do Pinhal.
Objetivos

Atividades

Informar e sensibilizar para a - Elaboração de folhetos informativos;
promoção dos direitos das crianças e - Desenvolver pequenos momentos de
jovens
informação/reflexão sobre os direitos da
criança, sentimento de respeito, a importância
do dever, entre outros;
- Colóquio sobre "Violência doméstica";
- Palestra sobre "Riscos das novas tecnologias"

Recursos
Calendarização
Materiais
.Gabinete CPCJ
Ao longo do
.Computador c/ ano
acesso internet
. Papel

. Materiais
divulgação

p/ Agosto

C. Restrita / C. C. Alargada / .Gabinete CPCJ
Ao longo
Alargada
Comunidade
.Computador c/ ano
acesso internet
.Impressora
. Papel
Comunidade
. Auditório
1 Pais/E.E.
. Computador
1crianças/
.Videoprojetor
jovens

do

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
OLEIROS

Promover e desenvolver atividades - Comemorar o dia da criança (1 junho) em C. Restrita/ C. Crianças
para promoção dos direitos das parceria com CMO/ AEPAA e/ou outras Alargada
jovens
crianças
instituições;
- Assinalar o dia Comemorativo da Convenção
dos Direitos da Criança (20 novembro) em
parceria com outras instituições.
Estabelecer parcerias de promoção e - Elaboração de projeto de cooperação com o Representante
proteção de crianças e jovens do AEPAA ( Divulgar CPCJ, apoiar docentes, MEC
concelho
apoiar alunos sinalizados, participar em
reuniões).

Aprovado em 31 de janeiro de 2014
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oleiros

AEPAA

e . Materiais
divulgação
/realização
. Materiais
divulgação
/realização
. Papel

p/ 1 junho

p/ 20 novembro

Ao longo
ano

do

