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I Encontro da CPCJ/Agrupamento de Escolas de Alpiarça 

«Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens em 

Contexto Escolar» 

19 de outubro de 2016 
 

Ideia: Difundir a importância do trabalho de Promoção e Proteção dos Direitos 

das Crianças e Jovens em Contexto Escolar, 1ª linha. 

O projeto para o I Encontro da CPCJ/ Agrupamento de Escolas de Alpiarça, apresenta-se 

como um projeto de trabalho de atitude pró-ativa, no sentido de valorizar e potenciar a 

prevenção e proteção das crianças/jovens, tão precocemente quanto possível, em contexto 

escolar. 

O artº 7º da Lei 142/2015 prevê o trabalho que a as escolas têm que fazer, em 1ª linha, antes 

de os casos serem sinalizados às cpcj. Pretende-se que a Escola, como principal entidade 

sinalizadora de crianças/jovens, resolva, na própria Escola, problemas inerentes à 

escolaridade, como absentismo, abandono escolar, bem como outros problemas do 

foro escolar. 

Sob o tema da Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens em Contexto 

Escolar, este projeto de trabalho pretende, a montante, resolver, nas escolas do distrito de 

Santarém, os problemas de escolaridade. Absentismo, abandono escolar, dificuldades de 

aprendizagem e indisciplina e comportamento são alguns exemplos de problemáticas que, 

sendo do foro escolar, não devem dar origem a sinalizações para as cpcj, sem primeiramente, 

em 1ªlinha, se esgotarem as possibilidades de as resolver.  

Há já uma década que, em Alpiarça, se tratam, sempre que possível, os problemas das 

escolas do Agrupamento, no Gabinete de Apoio ao Aluno (G.A.A.) do próprio 

Agrupamento.  

Este I Encontro pretende constituir-se como o primeiro de muitos encontros, formais ou 

informais, em que as cpcj e os Agrupamentos de Escolas do distrito de Santarém, numa 

experiência-piloto, possam partilhar experiências e boas práticas, no sentido de, num período 

de 4 anos, todos os estabelecimentos de ensino poderem estar a trabalhar na promoção e 

protecção das crianças/jovens, em contexto escolar. 
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Importa aumentar os fatores de protecção nas escolas e diminuir os factores de risco, num 

trabalho da base comunitária, reunindo as vontades e as sinergias de todos os agentes de 

cada comunidade. 

 

Os objetivos deste I Encontro são: 
 
 Divulgar condições que permitam proteger e promover a segurança, saúde, formação, 

educação, bem-estar e desenvolvimento integral das crianças e dos jovens, de acordo 

com a Lei nº 142/15, de 08 de setembro. 

 Promover o trabalho de promoção e protecção em contexto escolar (1ª linha), numa 

experiência-piloto, faseadamente, em todos os Agrupamentos do distrito de Santarém. 

 Aprofundar a reflexão sobre a natureza e âmbito da Promoção e Proteção das crianças 

e jovens. 

 Reforçar a cooperação institucional entre as escolas e entidades parceiras. 

 Formar profissionais das mais diversas áreas para trabalho com os jovens de 

prevenção e proteção, em 1ª linha. 

 Promover a discussão sobre metodologias diversificadas e inovadoras, no âmbito da 

Promoção e Proteção. 

 Dar a conhecer trabalho de projeto do Gabinete de Apoio ao Aluno, (G.A.A.), 

desenvolvido em contexto escolar. 

 

Público-Alvo (distrito de Santarém) 

 C.P.C.J’s: presidentes e professores representantes do Ministério da Educação;  

 Diretores dos Agrupamentos; 

 Presidentes do Conselho Geral dos Agrupamentos de Escolas; 

 Coordenadores de Diretores de Turma; 

 Elemento da rede social; 

 Presidentes de Associações de Pais; 

 Entidades parceiras do G.A.A. de Alpiarça; 

 Professores; 

 Técnicos das cpcj’s. 

 

Operacionalização: 

O plano de trabalho deste Seminário divide-se em três partes: 

- No primeiro painel teoriza-se sobre a importância da Promoção e Protecção dos Direitos das 

Crianças e Jovens, bem como da importância do trabalho em rede, promovendo sinergias que 

facilitem o encontrar de soluções conjuntas para os problemas das crianças/jovens, cada vez 

mais multifacetados. 

- No segundo painel apresenta-se o processo de operacionalização, nas suas várias fases, 

privilegiando-se a prática do G.A.A, bem como o trabalho de Promoção e Proteção dos 

Direitos das Crianças e Jovens de outras entidades. 
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- No terceiro painel dá-se a devida relevância à simbiose que deve haver entre a Escola e a 

Família, bem como outras entidades de 1ª Linha, única forma de se contribuir para o sucesso 

pessoal e escolar das crianças/jovens. 

 

 

Contactos: 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Alpiarça 

Telefone: 243559100 

Telemóvel - 964647037 

Endereço eletrónico: cpcj.alpiarca@cm-alpiarca.pt 

 

Agrupamento de Escolas de José Relvas – Alpiarça 

Telefone: 243559240 Extensão 53 para G.A.A. 

Telemóvel - 961344565 

Endereço electrónico – Direção Executiva: dejoserelvas@gmail.com 

 

 

Rui Manuel Duarte Coelho: Professor representante do Ministério da Educação na Cpcj de 

Alpiarça e Coordenador do Gabinete Apoio ao Aluno ( G.A.A.) 

Telefone: 919713382 

Endereço eletrónico: gaa.jrelvas@gmail.com 
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