
Objetivos 

especificos 
Ações Indicadores Público-Alvo

Responsáveis/ 

Intervenientes
Calendarização

Indicadores / Impacto no 

territorio

Capacitar as 

organizações e os 

profissionais para a 

prevenção e 

promoção dos 

direitos das 

crianças e jovens;                                

Formação: Violência 

Doméstica

Taxa de 

abrangência 

de 

profissionais

Profissionais
GT/Organizações 

aderentes

fevereiro/março 

2021

Realizado - 14 participantes 

de 6 entidades

Capacitação 

parental

e apoio familiar

Ciclo de Encontros para 

Pais e Encarregados de 

Educação 

Nº de 

inscrições/ Nº 

de 

Participantes

Famílias 
GT/Organizações 

aderentes

até dezembro de 

2021

Realização de 12 sessões 

do ciclo de encontros, com 

cerca de 20 participantes 

por sessão 

(aproximadamente)

Promover sucesso 

educativo das 

crianças e jovens

Reuniões entre diversas 

entidades com 

intervenção na área

Nº de 

reuniões / Nº 

de entidades 

envolvidas

Educadores e 

Professores

GT e organizações 

escolares 

Ano lectivo 

2020/2021 e 

2021/2022

Intervir em 1ª linha STEP IN Alvalade

Taxa de 

resposta a 

situações 

identificadas; 

Taxa de 

Crianças e 

jovens; 

famílias 

STEP IN  e 

Organizações 1ª 

linha identificadas 

em cada plano

Sempre que 

necessário

Houve articulação dentro das 

entidades do grupo para o apoio 

a algumas sitiações sempre que 

necessário.

Escola para a Cidadania 

- pelos direitos de tod@s

Taxa de 

abrangência

Professores e 

educadores

Fundação Cidade 

de Lisboa, 

Agrupamento de 

Escolas de 

Alvalade, Junta de 

Freguesia de 

Alvalade, parceiros 

no território

ano letivo 

2020/2021

11 turmas do Agrupamento de 

Escolas de Alvalade inscritas no 

programa. Temas: Ambiente, 

Direito das Crianças, Saúde, 

Sustentabilidade e 

Interculturalidade. 

Crianças e 

jovens.

Faculdade 

Medicina e Ass. De 

Estudantes/ 

Agrupamento de 

Escolas Alvalade

Ao longo do ano

Nº de pessoas formadas: 539; Nº 

sessões: 22 (7 Saúde Mental, 2 

Direitos Humanos, 8 Sexualidade, 

3 Consumos; 2 Suporte Básico de 

Vida e Cuidados Básicos em 

Saúde) 

Comunidade 

em geral

Faculdade de Med. 

Dentária
Ao longo do ano

1 sessão no ciclo de 

encontros + 1 sessão com 

Projeto Selfie

Comissão Social de Freguesia - Grupo de Infância e Juventude

Plano de atividades 2021

Área Estratégica Objetivo Geral

Operacionalização 

Metas 

Taxa de 

concretização; 

Taxa de 

abrangência 

/crianças e 

jovens 
Realizar sesões de sensibilização 

no âmbito da saúde

Infância e Juventude

Promover a 

cidadania e 

participação dos 

jovens, familia e 

comunidade em 

geral

 Ações no território que 

priviligiem a participação 

das crianças/jovens

Prevenção e 

Promoçao dos 

Direitos das 

Crianças e 

Jovens

Realizar ações de formação no 

âmbito da Saúde Oral

Taxa de profissionais capacitados 

na identificação de sinais de alerta

Promover a  

participação

e o acesso das

crianças e jovens 

aos

direitos de 

cidadania

Formar professores na área da 

Cidadania

Intervir em 1ª linha em todas as 

situações identificadas

Realização de 10 Encontros  até 

dezembro de 2021

Dia Municipal da Igualdade - "A 

Voz da Igualdade" - Assembleia 

com apresentação dos trabalhos 

realizados pelas crianças/ jovens 

GT/Organizações 

aderentes
Mês de outubro

3 entidades envolvidas na 

dinamização de várias temáticas: 

ecologia integral, igualdade de 

género e cidadania / Sessão final 

a 25 de outubro

Alunos das 

escolas e 

comunidade 

em geral

Estabelecer um Plano de 

transição do Pré-escolar para 1.º 

CEB das crianças que frequentam 

o Pré escolar - 


