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PLANO ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO DE MAUS TRATOS 

 

OBJETIVOS
 

ATIVIDADES
 

CALENDARIZAÇÃO 

DINAMIZADORES 

INTERVENIENTES
 

- Promover a aproximação da 

família à escola. 
Dia da Família 3.º período 

Educadores 
 

Alunos 

- Promover o convívio;  

- Fomentar o espírito de entreajuda 

e cooperação;  

- Reforçar as regras de 

relacionamento em sociedade. 

Passeio  
final de ano 

3.º período 
Educadoras 

 
Alunos 

- Fomentar o convívio entre a 

comunidade educativa;  

- Sensibilizar para a importância da 

família e da comunidade.  

Participação no projeto 

“Aprender a 

empreender” 
Anual 

Prof.Titulares 
  

Alunos 
1.º e 2.º ano 

- Gestão de emoções; 

- Promoção de saúde; 

- Resolução de problemas; 

- Tomada de decisões. 

Programa  

”Crescer a brincar” 
Anual 

Associação 
Prevenir 

 
Alunos  
1.º ciclo 

- Promover o enriquecimento 

cultural dos alunos, através da sua 

participação na vida ativa da 

escola. 

Dia da Europa 3.º período 
Professores 

 
Alunos 3.º ciclo 

- Dinamizar ações de 

sensibilização de temáticas 

diversas; 

- Veiculação de informação na 

área da saúde. 

Ações de sensibilização 

em parceria com a  

Saúde Escolar 

Anual 

Coordenadora 

PES 

Parceiros 

 

Alunos 

- Sensibilizar para a importância 

das questões ambientais; 

- Proteger o meio envolvente. 

Participação nas 

atividades do PEA 

(Programa de Educação 

Ambiental) da CMO. 

Anual 

Coordenador 

Eco-escolas  

Parceiros 

 

Alunos 

- Estabelecer relações fundadas na 

afetividade; 

- Desenvolver competências de 

socialização; 

- Adquirir e desenvolver 

competências musicais; 

- Fomentar o convívio entre a 

comunidade educativa. 

Projetos Orquestra de 
Afetos 

Orquestra Geração 

Anual 

Assistente 

Social  

Parceiros 

 

Professores  

Alunos 
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- Garantir a participação das 

crianças e jovens na tomada de 

decisões, envolvendo-os assim na 

construção de uma escola e de 

uma comunidade mais 

sustentáveis. 

Programa Eco Escolas Anual 

Coordenador 

Eco-escolas  

Parceiros 

 

Alunos 

- Incentivar a participação das 

famílias na vida escolar;  

- Dar a conhecer o espaço escolar 

e seu funcionamento;  

- Fomentar a inserção das crianças 

novas na escola. 

- Conhecer o novo corpo docente;  

- Divulgar as regras de 

funcionamento da Escola. 

Receção às crianças. 1.º dia de aulas 

 

Assistente 

Social 

Parceiros 

 

Professores  

Alunos 

AO 

 

- Motivar os alunos para o 

reconhecimento de uma 

alimentação saudável. 

Dia Mundial da 

Alimentação 

Elaboração de cartazes de 
divulgação e esclarecimento 
de bons hábitos e práticas 

alimentares. 

1.º período 

 

 

 

Coordenadora 

PES 

Parceiros 

 

Alunos 

- Fomentar o espírito solidário e de 

partilha.  

Termómetro Solidário 
- Recolha de alimentos que 
serão depois entregues a 

uma instituição da 
comunidade. 

1.º período 

Professores  

Parceiros 

 

Alunos 

- Sensibilizar para a necessidade 

da paz no mundo; 

- Promover a ligação escola/ 

família/ comunidade; 

- Fomentar hábitos de convivência 

social e cultural. 

Dia da não violência e da 
paz nas escolas 

2.º período 

Mediadora 

escolar  

Parceiros  

 

Alunos 

Professores 

AO 

- Promover a prática desportiva 

como forma de prevenção da 

saúde mental. 

“Cortamato” 3.º período 

Educadores e 

Prof. Titulares 

Parceiros  

 

Alunos Pré-

escolar e 1.º 

ciclo 

- Dar a conhecer diversas 

modalidades desportivas; 

- Promover a prática desportiva; 

- Fomentar o espírito de entreajuda 

e cooperação. 

Dia do  
Espírito Desportivo 

3.º período 

Educadores 

Prof. Titulares 

Parceiros  

 

Alunos Pré-

escolar 
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1.º ciclo 

- Promover o convívio entre a 

comunidade educativa; 

- Valorizar e reforçar o respeito 

pela diversidade étnica e cultural 

dos alunos. 

Festival de dança/festa 

de final do ano 3.º período 

Educadores 

Prof. Titulares 

Parceiros 

 

Alunos Pré-

escolar e 1.º 

ciclo 

- Sensibilização para o dia o direito 

à família 
Dia Nacional do pijama 1.º período 

Educadores 

Prof. Titulares 

Alunos Pré-

escolar e 1.º 

ciclo 

- Sensibilizar para os direitos e 

deveres das crianças. 
Dia da criança 3.º período 

Professores 

Parceiros 

Alunos 

- Promover as relações 

interpessoais e o convívio entre 

todos os elementos do 

agrupamento: alunos, docentes, 

não docentes e comunidade 

educativa. 

Comemoração do  
Dia da Patrona do 

Agrupamento 

 

3.º período 

EPSE 

Professores  

Educadores 

Prof. Titulares 

Parceiros  

 

Alunos  

- Dotar os alunos de estratégias 

assertivas para prevenir e intervir 

em situações de conflito, 

colaborando sempre que possível, 

com a mediadora. 

- Reconhecer a mediação como 

alternativa à resolução de conflitos 

Projeto de  
mediação de pares 

Anual 

 

Mediadora 

escolar 

Alunos 

mediadores 

- Sensibilizar a comunidade para 
as problemáticas da infância e da 
juventude. 

Ação de sensibilização 
sobre a Lei de promoção 
e proteção de Crianças e 

jovens em risco 
Encontros com a 

comunidade promovidos pelo 
grupo da alargada  

da CPCJ-O 

2.º período 

Assistente 

Social 

Educadores 

Prof. Titulares 

Professores 

 

- Sensibilização da comunidade 

para a prevenção dos maus tratos. 

 

 

Campanha Laço azul 
Colocação de laços azuis 

nos edifícios; 
 

Participação na atividade de 
encerramento da campanha 

– Laço humano 

3.º período 

EPSE 

Alunos 

- Desenvolver relação de maior 
 “A escola enquanto 
entidade de primeira 

1.º período Assistente 
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proximidade entre comissão e as 

escolas com base em canais de 

comunicação eficazes, mas 

também através de uma 

corresponsabilização que passa 

pelo desenvolvimento de práticas 

integradoras dos direitos das 

crianças 

linha” 
 1.º Encontro de professores 

organizado pela CPCJ-O 

social 

Parceiros  

 

Professores 

- Promover e sensibilizar para a 

importância da cultura de 

acolhimento que integre medidas 

de proteção alternativas à 

residenciação. 

Conferência sobre 
acolhimento familiar 

1.º período 
EPSE 

Direção 

- Desenvolver práticas de 

promoção e proteção das crianças 

e jovens. 

Apresentação do projeto 
pela CPCJ-O na ao 
Agrupamento de 

Escolas de Carnaxide-
Portela 

Janeiro 2017 

Assistente 

social 

 

Divulgação do projeto 
junto dos elementos da 
comunidade escolar a 

envolver na equipa 
coordenadora do SIGR/P 

1.º período 

Apresentação da 
motivação para aderir ao 

projeto piloto no 
Agrupamento de escolas 

Monte da Lua 

2.º período 

- Desenvolvimento dos pré-

requisitos do projeto “selo 

protetor”. 

Reuniões entre a CPCJ-
O e os elementos da 

equipa coordenadora do 
SIGR/P 

Anual 

- Discussão de casos. 
Participação nas reuniões 
- Grupo de intervenção 

social de Carnaxide 

Mensal 

- Promover a eficácia da 

intervenção. 

Articulação sistemática 
com entidades da 

comunidade com vista à 
partilha de informação e 

articulação de 
procedimentos relativos 

a alunos e agregados 
familiares com 

acompanhamento 
devido a processos 

tutelares educativos, 
carência económica, 
apoio social e saúde. 

Diária  

Assistente 

social 

Coordenador 

PES 

 

Alunos 

- Prevenir comportamentos de 

risco. 

Ações de capacitação: 

bullying, violência no namoro, 

hábitos de vida saudáveis, 

sexualidade, tabagismo, 

cyberbullying, descriminação 

e preconceitos, etc. 

Mensal  

Mediadora 

escolar/ 

coordenadora 

PES 

Parceiros 

 

Alunos 
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- Promover uma comunicação 

assertiva entre os intervenientes 

de forma resolver e a prevenir 

situações de conflito; 

- Ajudar a repensar a forma de 

prevenir a violência e a resolução 

de conflitos na escola, a partir da 

responsabilização dos autores 

para a reparação do dano. 

Ações de sensibilização 
sobre mediação de 

conflitos. 
Anual 

Mediadora 

escolar 

Alunos 

- Promover o sucesso escolar 

através do encaminhamento no 

plano de estudos mais adequado 

ao perfil do aluno. 

Programa de orientação 
Vocacional 

Anual 

Psicóloga 

escolar 

Alunos 

- Aprofundar o conhecimento sobre 

o modelo de governação integrada. 

Govint 
Fórum para a governação 

integrada 

Anual EPSE 

 


