
 

 

PLANO DE AÇÃO DA CPCJ DE SOUSEL -2021/2022 

  

ATIVIDADE/DATA OBJETIVOS PÚBLICO -ALVO PARCERIAS RECURSOS 
 

“Projeto Adélia” 
 

Ao longo do ano 
letivo 

2021-2022 

 Promover a 
Parentalidade Positiva 
nas Famílias 

 Educação não-
violenta 

 Eliminar os castigos 
corporais 

 Respeitar os Direitos 
da Criança 

 Capacitação das 
Famílias 

 Maior Proteção de 
crianças e jovens 

 Inovação Social 
 

 Comunidade em 
geral/famílias/entidades 
concelhias 

 
 

 Agrupamento de 
escolas de Sousel- 
diversos níveis de 
ensino 

 Município de 
Sousel  

 IPSS do concelho 

 Comissão 
Nacional/ 
Equipa do Projeto 
do Alentejo-Dra. 
Ana Inverno 

 CLDS 4G  

 Associação 
Desportiva do 
concelho de 
Sousel 

 ULSNA Local 

 Escritora 

 GNR 

 Direção do 
Agrupamento/IPSS/ 
Educadoras/Professores 
do 1º ciclo de 
ensino/Professores do 
2º,3ºciclos e Secundário 
(cursos profissionais) 

 Questionários online 
para famílias, crianças e 

entidades 

 Dados estatísticos, 
qualitativos e 
quantitativos, das 
entidades participantes, 
de acordo com os 
indicadores escolhidos 
pela da CPCJ 
 

 
  



 
 APAV –Equipa de 

Ponte de Sor 

 Segurança Social 
 

“Dia Europeu sobre a 
Proteção de Crianças 
Contra a Exploração 

Sexual e o Abuso 
Sexual” 

  
Dia 18 de novembro 

 

 Sensibilizar a 
comunidade em geral 
 

 Comunidade geral  Município de 
Sousel 
Agrupamento de 
escolas de Sousel 

 Distribuição de flyers 
junto dos alunos do 
Agrupamento e suas 
famílias 
 

“Dia Internacional dos 
Direitos da Criança” 

 
Dia 20 de novembro 

 

 Sensibilizar para a 
importância do seu 
cumprimento 

 

 Comunidade em geral Município de Sousel  
CLDS 

 Execução de lonas e 
colocação nos diversos 
estabelecimentos de 
ensino 

“Aniversário da CPCJ 
de Sousel 

Saúde Mental e as 
Repercussões nas 

Crianças e 
Jovens”(não se 

realizou devido ao 
COVID) 

 
18 de janeiro 2022 

 Informar a 
comunidade sobre os 
direitos da criança e 
do jovem e sensibilizá-
la para os apoiar 
sempre que estes 
conheçam especiais 
dificuldades 

 Diversos Técnicos/ 
Entidades/ 
Comunidade em geral 

 Diversos oradores 
relacionados com 
a temática do 
evento 

 Dr. João Albuquerque 
(psiquiatra); Dra. Rute 
Agulhas (psicóloga) e 
outros a contactar 

  Promover ações e 
colaborar com as 

    



 
“Mês de Prevenção 

dos Maus Tratos/Laço 
Azul” 

 

 Execução e 
colocação de 
trabalhos 
publicação da 
história do 
Laço Azul 
através das 
redes sociais 
e na 
exposição 

 
 

Mês de abril 

entidades 
competentes e 

comunidade em 
geral, tendo em vista 
a deteção dos factos 

e situações que 
afetem os direitos e 
interesses da criança 
e do jovem, ponham 

em perigo a sua 
segurança, saúde, 

formação ou 
educação ou se 

mostrem 
desfavoráveis ao seu 
desenvolvimento e 

inserção social; 

Comunidade em 
geral/entidades de infância e 

juventude 

 Agrupamento de 
escolas de Sousel 

 Município local 
 

   
Estabelecimentos 
das IPSS 

Recursos da web: página do 
Município; youtube,  página da 
escola e trabalhos elaborados 

pelas crianças/jovens  
 

“Comemoração do dia 
da Família” 

 
15 de maio 

 Sensibilizar/Reforçar o 
valor da interação 
entre os elementos da 
família 

 

 Famílias 
 

 

 Agrupamento de 
escolas de Sousel/ 
outras entidades 

educativas 
          Município local 

e Famílias 

 Recursos da web: 
página do Município; 
youtube,  página da 
escola e espaços 
públicos. 

 

“Dia da Criança”  
 
 

1 de junho 

 Valorizar a 
importância das 
atividades lúdicas e 
importância do 
brincar por parte das 
crianças  

 Comunidade em geral  Agrupamento de 
escolas de Sousel 

nos diversos 
níveis de ensino 

 Educação Pré-
escolar IPSS 

 A indicar 



 
 NOTA: Todas as atividades poderão sofrer alterações/adaptações, em virtude do surto pandémico pelo COVID 19. 

______________________________________________________ 

Largo do Jardim - 7470-231 Sousel 

Tel./Fax - 268 553 104 Tlm. 961334303 (atendimento 24h/dia) 

E-Mail: cpcj.sousel@cnpdpcj.pt 


