Comissão Social de Freguesia
Plano de atividades 2019
Operacionalização
Área Estratégica

Objetivo Geral

Objetivos
especificos

Ações

Formação sobre a
Convenção dos Direitos da
Criança

Formação: Primeiros
Socorros

Indicadores

Taxa de execução
física

Metas

50% organizações com
formação em CDC; 1
profissional/organização

Taxa abrangência
destinatários/as

Formação Sobre Técnicas de

Capacitar as
organizações e os
profissionais para a
prevenção e
Prevenção e
promoção dos
Promoçao dos
direitos das
Direitos das Crianças
crianças e jovens;
e Jovens

Intervir em 1ª linha

Infância e
Juventude

Intervenção na prevenção

Avaliação de
satisfação/Taxa de
abrangência

dos consumos
Reunião com as Entidades
responsáveis pela
intervenção na área dos

Realização de 2
formações até 31 de
Dezembro

Nº reuniões
realizadas/nº
reuniões previstas

consumos
Formação: Sistema de
Taxa de profissionais
Promoção e Proteção - Sinais
abrangidos
de alerta/violência

Taxa de profissionais
capacitados na
identificação de sinais
de alerta

Ciclo de Encontros: ASS Pais
Taxa de abrangência
SVP

Realização de 1
Encontro até 31 de
Dezembro 2019

STEP IN Alvalade

Promover Ações de
Sensibilização para Campanha de sensibilização
sobre os Direitos das
os Direitos das
crianças
Crianças sem
discriminações

Público-Alvo

Taxa de resposta a
Intervir em 1ª linha em
situações
todas as situações
identificadas; Taxa de
identificadas
sucesso

Grupo de Trabalho

P
r
o
f
i
s
s
i
o
n
a
i
s

Escola para a Cidadania
- pelos direitos de tod@s

Promover a
participação ativa
das crianças/jovens

Famílias

Impacto face ao universo total de
organizações e agentes no
território de Alvalade
Nº de entidades com participação ativa
no Grupo de trabalho (2019) - 10; Taxa
de participação - 70% (Taxa de
abrangência organizações ativas no
grupo no ano 2019/nº total de
organizações potenciais beneficiárias);
Média profissionais por organização 2

Taxa 100% (realizada - nº
profissionais ??/nº entidades)

a calendarizar
Grupo de Trabalho

30 de Abril ou 2
maio

GT/Organizações
aderentes

STEP IN e Organizações 1ª
Crianças e
jovens; famílias linha identificadas em
cada plano

16-mai

Nº de entidades com participação
ativa no Grupo de trabalho (2019) até 31 dezembro 10; Taxa de participação - 70%
(Taxa de abrangência organizações
ativas no grupo no ano 2019 nº de organizações beneficiárias/nº
Sempre que
necessário

Grupo de Trabalho
junho

Dia da Criança

Grupo de Trabalho

junho

Território
GT/Organizações
aderentes

Dia do Pijama
Dia Internacional das
Pessoas com deficiência

Grupo de Trabalho
Parceria de organizações
do território

Promover a participação
de alunos/as do Ensino
Taxa de abrangência
Básico
Formar professores na
área da Cidadania

Novembro

Cada entidade promoveu a
comemoração - Direito á Família

Dezembro

a comemorar
Nº previsto - 99; nº crianças
abrangidas 135; Taxa 136%

ano 2019

Fundação Cidade de
Lisboa, Agrupamento de
Escolas de Alvalade, Junta
de Freguesia de Alvalade,
parceiros no território

ano letivo
2019/2020

GT/Organizações
aderentes

12-mar

Crianças e
Jovens
Projeto Erasmus +
Taxa de
Ações no território que
concretização; Taxa
priviligiem a participação das
de abrangência
crianças/jovens
jovens

FórumJov: Escutar,
Ouvir,
Conhecer
Comemoração do dia
Municipal para a
Igualdade

Áreas de formação
consideradas necessárias
(Focus Group)

2,8 out

ate 31 dezembro

Grupo de Trabalho

Promover a
Vozes Miúdas ideias Graúdas Taxa de abrangência participação das crianças
(CEB)

Construção da
Cidadania

Calendarização

8 entidades GIJ -Taxa de entidades
ativas GIJ 2019 -80%

Campanha "Os Direitos
das Crianças"

nº de iniciativas

Responsáveis/
Intervenientes

GT/Organizações
aderentes
GT/Organizações
aderentes

24-out

nº de entidades participantaes/nº
entidades ativas no GIJ em 2019

NOTA: Nº de entidades
inscritas no grupo Infância e
Juventude - 36; Nº de
entidades com participação
ativa no Grupo de trabalho em
2019 - 10; Taxa de participaçã0
no grupo - 28%

