Ação de Formação de Curta Duração - Despacho n.º 5741/2015 – 6 horas

“O Estatuto do Aluno e Ética Escolar e a Sua Articulação com a Lei de Proteção de
Crianças e Jovens em Perigo”

LOCAL, DATA E HORA INÍCIO / FIM / VAGAS - Vila Nova de Poiares, 10 de abril de 2017 – 9.00h –
17.30h – Auditório do Centro Cultural de Vila Nova de Poiares
BREVE FUNDAMENTAÇÃO:
- Em Portugal, todos os anos, milhares de crianças e adolescentes são expostos/as a
comportamentos de riscos quer em casa, quer na escola, ou ainda nos bairros onde vivem. A
identificação precoce das dificuldades pode levar a um apoio e a uma intervenção mais rápidos e
eficazes junto dos jovens e das suas famílias, estando os professores/as numa situação
privilegiada para perceber quando um aluno/a está a ter problemas. Por esta razão, é importante
que saibam utilizar a legislação e todos os meios necessários a apoiar os alunos/as e a lidar com
os comportamentos problemáticos na escola.
DESTINATÁRIOS – Educadoras/es e professora/es de todos os sectores de ensino e outros técnicos
CONTEÚDOS e/ou OBJETIVOS:
I Parte (3 horas)
Análise da Lei nº 147/99, de 1 de setembro (Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo) e a
sua ligação ao meio escolar no que se refere Lei n.º 51/2012 de 5 setembro (Estatuto do aluno e
ética Escolar).
Formas de atuação e denúncia de situações de risco e de perigo.
II Parte (3 horas)Grupos de trabalho com equipas multidisciplinares para análise, reflexão a partir de
estudo de caso.
FORMADOR – José Carlos Matias de Sousa - Diretor Executivo da Equipa Técnica Operativa da
Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e Maria da Luz
Pereira Pedroso – Representante do MEC na CPCJ de Vila Nova de Poiares

