MÊS DOS DIREITOS

das crianças
e jovens
FÓRUM . WEBINARS . WORKSHOPS
ENCONTRO COM AS ESCOLAS

27 OUT A 26 NOV

WEBINARS
4 NOV
10h30/
12h00

O Direto à Participação de Crianças e Jovens
na Cultura, Desporto, Tempos Livres e Lazer:
Projetos para inspirar!
Moderação de Miguel Arrobas . CMC

Um webinar para inspirar! Vamos conhecer alguns projetos e
programas que integram o Direito à Participação de Crianças
e Jovens na área da Cultura, Desporto, Tempos Livres e
Lazer.
Teatro O Banco . Projeto “Paula de Papel”
Companhia Formiga Atómica . Projeto “Montanha Russa”
Associação LifeShaker . Equipa de Rugby Feminino
Foxy Ladies
Divisão de Juventude . Projeto Ativoluntário

6 NOV
10h30/
12h00

O Direito à Participação visto pelas Crianças e
Jovens – Estendal dos Direitos
Moderação de Ana Maria Zina . CPCJ

Um webinar que reúne crianças e jovens numa partilha
sobre as suas reflexões em torno do Estendal dos Direitos
(iniciativa CPCJ), este ano focado no Direito à Participação
e no papel que adultos, crianças e jovens têm na sua
promoção.
Isabel Guerra . Vereadora . CMC
A. E. Frei Gonçalo de Azevedo; Helpo, Wave by Wave,
Colégio Marista de Carcavelos . Representantes de Crianças
e Jovens

10 NOV
16h00/
18h00

Os Direitos das Crianças e Jovens e o
seu Bem-Estar em tempo de pandemia perspetivas de Crianças e Jovens
Moderação de Fátima Henriques . CMC

Um webinar que conta com grupos de crianças e jovens
que vão partilhar e discutir as suas reflexões em torno dos
seus direitos e do seu Bem-Estar em tempo de pandemia
- como podem eles ser parceiros e participar no desenho
de estratégias e novas soluções? • Direito à Saúde – que
impacto na Saúde mental? • O Direito aos tempos livres,
ao lazer e ao Brincar - e agora? • O Direito ao tempo de
qualidade em Família – como conciliamos a vida pessoal,
familiar e profissional/escolar?
Frederico Pinho Almeida . Vereador . CMC
Carlos Neto . FMH-UTL
A.E. Cidadela, A.E. Alapraia, AE. Ibn Mucana, A.E. Frei
Gonçalo de Azevedo . Representantes de Crianças e Jovens

11 NOV
11h30/
13h00

A Participação das Crianças e Jovens
no seu Direito à Cidade
Moderação de Ana Almada . CMC

Um webinar para inspirar! Vamos conhecer alguns projetos e
programas que integram o Direito à Participação de Crianças
e Jovens nas suas diferentes relações com o Espaço Público,
desde o planeamento, às vivências sem esquecer o Brincar
na Rua!
Frederico Lopes . FMH
Carlos Moreira . CMC
José Mota . Univ. Aveiro
Gabriela Callejas . Cidade Activa
Vanessa Espínola . Umpraseis, Colectivo Leve

12 NOV
18h00/
19h30

Ao fim da tarde também é dia: Que Educação
para as crianças dos 0-3 anos?
Moderação de Ana Teresa Brito
(ISPA e Fundação Brazelton Gomes-Pedro)

Um webinar centrado na reflexão sobre a educação e
a participação das crianças entre os 0 e os 3 anos e na
comemoração do percurso desenvolvido ao longo de 18 anos
da Plataforma Crescer Melhor em Cascais.
Maria Assunção Folque . Univ. Évora

18 NOV
18h00/
19h30

O Ambiente começa nas crianças!
Moderação de Joana Balsemão . Vereadora CMC

Um webinar que reúne jovens e profissionais numa partilha
sobre as suas reflexões em torno da Cidadania e Consumo
Sustentável.
Joana Balsemão . Vereadora . CMC
Associação QUERCUS
Alunos e Professores . Escolas Secundárias de Cascais

19 NOV
18h00/ Ao fim da tarde também é dia: Que
19h30 Educação para as Crianças dos 0 aos 3
anos?

FÓRUM
20 NOV
9h30/ O Direito das Crianças e Jovens à
13h00 Participação - os nossos interesses,
necessidades e perspetivas fazem a
diferença!
Moderação de 2 Jovens de Cascais

Abertura: Carlos Carreiras
Debate: Crianças e Jovens debatem com o Executivo
sobre o Direito à Participação.
Um Conselho Local de Crianças e Jovens para os Direitos
Apresentação do Guia de Apoio à Promoção de Práticas
Participativas com Crianças e Jovens no Concelho de
Cascais
Isabel Guerra . Vereadora . CMC
Joana Balsemão . Vereadora . CMC

15h30/ Workshops
17h30 Workshops temáticos pensados e dinamizados de jovens
para jovens para discutir Direitos, Bem-estar e Cidadania
Workshop 1 Local: a definir| Tema: O nosso planeta!
Sustentabilidade e a Participação dos Jovens
Workshop 2 Local: a definir | Tema: Sou cidadão hoje!
Participação e Cidadania dos Jovens
Workshop 3 Local: a definir | Tema: O nosso Bem-estar!
Participação dos Jovens para a Melhoria da Qualidade
de Vida

ESCOLAS
26 NOV
10h30/ Encontro com Escolas - MEDIDAS PARA A
12h00 AÇÃO LOCAL - Promoção de ambientes
seguros e protetores para as crianças no
pós-confinamento em contexto educativo
Devido ao contexto atual de pandemia, a situação de
muitas crianças e jovens ficou mais vulnerável, sofreu
alterações a diversos níveis, e os seus direitos ficaram,
em muitos casos, também mais desprotegidos e
fragilizados, acentuando-se desigualdades e dificuldades
nas condições para a realização dos seus direitos
básicos. Neste sentido, e de forma a refletirmos com a
comunidade educativa sobre os Direitos das Crianças
e as medidas de curto e médio prazo para a promoção
de ambientes seguros e protetores para as crianças e
jovens no pós-confinamento em contexto educativo, a
CMC, em estreita articulação com a UNICEF Portugal,
elaborou uma proposta de acompanhamento às Escolas
do município de Cascais, tendo por base o documento
orientador da UNICEF Portugal que enquadra o
investimento em medidas que garantam o pleno
desenvolvimento de crianças e jovens em ambientes
educativos no contexto atual. Um momento para
partilhar e discutir preocupações comuns e apontar
caminhos e estratégias pelos Direitos da Criança.

WO R KS H O P S
27 OUT
Guião de Apoio à promoção de práticas participativas
com crianças no concelho de Cascais
Contributos de Técnicos e Jovens
10h-12h00 e 18h-20h
Workshops com técnicos que desenvolvem processos
participativos e com crianças e jovens participantes que vão
refletir e dar contributos sobre as condições e elementos na
construção e desenvolvimento de um processo participativo com
crianças e jovens.

28 E 29 OUT
Os Direitos na Prática I - Direito à Não Discriminação
09h30 - 12h30
Mecanismo de coordenação do P. Cidades Amigas das Crianças
Um ciclo de sessões que procura refletir e relacionar os 4 grandes
princípios da Convenção dos Direitos da Criança em relação com
as práticas profissionais de diferentes áreas de intervenção no
município.

3 NOV
Mapeário em Espaço Público
11h30-13h00
Reflexão e discussão sobre Ferramentas para a participação de
crianças e jovens na reflexão sobre os espaços da cidade que
habitam - Convidado Prof. Frederico Lopes (FMH).

12 NOV
Como integrar os contributos das Crianças e Jovens
nas nossas práticas?
10h30-12h30

Gomes-Pedro

Reflexão e discussão sobre o Webinar “Os Direitos das Crianças e
Jovens e o seu Bem-Estar em tempo de pandemia - perspetivas
de Crianças e Jovens“.

Um webinar centrado na reflexão sobre a educação e
a participação das crianças entre os 0 e os 3 anos e na
comemoração do percurso desenvolvido ao longo de 18
anos da Plataforma Crescer Melhor em Cascais.
Prof. Dra. Catarina Tomás . CICS.NOVA e ESE Lisboa

13 NOV
Promoção da Resiliência em Crianças e Jovens em
Cenário de Catástrofe
10h-11h30

Moderação de Ana Teresa Brito . ISPA e Fundação Brazelton

Inspirar! Reflexões e estratégias de diferentes áreas de intervenção
da CMC sobre como promover a resiliência de crianças e jovens
em situação de emergência.

