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Apresentação do PLPPDCJ aos
Professores do AETB - "Escola, CPCJ e

os Direitos das Crianças"

No dia 5 de setembro, na reunião geral do
Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro, foi feita
a apresentação do PLPPDCJ - Ser + Criança, onde
foram apresentados os seus objetivos e dadas a
conhecer as atividades a serem dinamizadas em
colaboração com o AETB.

 

Formação "Assistentes
Operacionais em contexto escolar:

parceria de excelência."
Esta ação de formação, que contou com a
participação de 49 assistentes operacionais,
foi dinamizada pela Drª. Judite Pregueiro,
onde foram abordadas as seguintes
temáticas: a escola e o papel do/a assistente
operacional, sinais de alerta para assistentes
operacionais, outras situações: bullying e
comportamentos de risco.

Apresentação do PLPPDCJ aos pais e
encarregados de educação Apresentação do PLPPDCJ às

crianças e jovens

Decorreram durante o mês de outubro, 10
sessões de apresentação do PLPPDCJ de
Terras de Bouro, dirigidas aos alunos do 1º
ciclo ao ensino secundário. Esta atividade,
desenvolvida no âmbito do Eixo temático 3:
Promover o acesso à informação e
participação das crianças e jovens , contou
com a participação de 459 crianças e jovens.

No âmbito do Eixo 2 - Apoiar as famílias e a
parentalidade, foi apresentado o PLPPDCJ Ser +
Criança nas reuniões gerais de pais, que contaram
com a participação de 63 pais e encarregados de
educação na Escola Básica de Rio Caldo, e de 62 na
Escola Básica e Secundária de Terras de Bouro. 
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Ação de sensibilização sobre o
Bullying

Ação de sensibilização sobre a
Igualdade de Género "desIGUAL"

Workshop "Desafios da Parentalidade: A
escola"

 Realizaram-se no mês de outubro, dois workshops
para pais e encarregados de educação, com a
colaboração do Centro Social da Paróquia de
Arcozelo (CSPA) –  Centro de Apoio Familiar e
Aconselhamento Parental (CAFAP), dinamizados pelo
Dr. Duarte Silva, terapeuta familiar. Participaram 27
pais e encarregados de educação.  

Numa parceria entre do PLPPDCJ – Ser + Criança e
o Plano Municipal para a Igualdade e não
Discriminação do Município de Terras de Bouro,
reconhecendo a importância da educação para a
igualdade de género como direito humano
fundamental, e essencial na construção da nossa
sociedade, realizaram-se duas ações de
sensibilização intituladas “DesIGUAL”, para os
alunos do 3º ciclo do AETB. Na Escola Básica e
Secundária de Terras de Bouro, a sessão realizou-se
no dia 16 de novembro e contou com a
participação de 35 alunos, na Escola Básica de Rio
Caldo, participaram 20 alunos, tendo a sessão
decorrido no dia 15 de dezembro. Esta atividade foi
dinamizada pelas psicólogas, Drª. Cláudia
Fernandes e Drª. Eva Castanheira, técnicas do
Projeto Aurora.

No âmbito do Eixo Temático 1: Prevenir e
Combater a Violência contra Crianças e
Jovens, foram dinamizadas ações de
sensibilização sobre a temática do Bullying
com as turmas do 2º e 3º ciclo. Esta atividade
teve como principal objetivo consciencializar
os alunos acerca deste tipo de
comportamento, conhecer as causas, sinais
de alerta e gravidade deste tipo de
comportamento, bem como formas de agir e
pôr termo a estas situações no espaço
escolar. 

Reunião de articulação - Criação
de Gabinete de Apoio às Famílias,

Infância e Juventude (GAFIJ)  

No dia 17 de novembro, realizou-se uma
reunião no Município de Vila Verde, com a
responsável pelo GIF - Gabinete de Apoio às
Famílias, Drª. Judite Pregueiro, cujo objetivo foi
perceber as dinâmicas deste gabinete
recentemente criado, visto que pretendemos
criar no Município de Terras de Bouro uma
resposta semelhante. 


