Sistema Integrado de Gestão do Risco e Perigo
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

Âmbito
O IECIC - Colégio Internato Claret decidiu implementar um Sistema Integrado
de Gestão do Risco e Perigo (SIGRP) como forma de concretizar e garantir a sua
condição de estabelecimento de ensino seguro e protetor das crianças e jovens que o
frequentam.
Esta pretensão acompanha o empenho que a Congregação dos Missionários
Claretianos coloca nas orientações da Igreja Católica e enquadra-se no Protocolo de
Prevenção da Província de Fátima dos Missionários Claretianos, à qual pertence o IECIC.
Contexto
O IECIC - Colégio Internato Claret centra a sua ação na pessoa do educando,
procurando desenvolver todas as dimensões da sua existência, de uma forma holística.
Assume como sua Missão “(…) uma educação integral de todos as pessoas e das
pessoas no seu todo, globalmente, de acordo com uma conceção cristã do homem e
da vida. Por isso, em cooperação estreita com os pais, o Colégio favorece o
desenvolvimento e enriquecimento das dimensões biopsicológicas, psicomotoras,
intelectuais, afetivas, socioculturais e transcendentes de cada aluno, tendo em vista a
construção de UM PROJETO DE VIDA COM SENTIDO.”
(https://www.colegioclaret.pt/claret.php#missao)
A preocupação e empenho na proteção do aluno estão presentes de forma explícita e
transversal no projeto educativo. “No Colégio, cada aluno é merecedor do maior
cuidado e do melhor acolhimento, tendo em vista proporcionarmos percursos de
personalização, ou seja, a lenta construção de pessoas únicas e capazes de trazerem
a si e ao mundo a graça e o esplendor que as habita”. (Projeto Educativo, Nº 6 - Opções
pedagógicas).
No desenvolvimento da ação educativa e das atividades escolares promove-se
a

prática

dos

seguintes

valores:

Alegria,

Autonomia,

Bondade,

Integridade,

Interioridade, Justiça, Liberdade, Responsabilidade, Solidariedade, Verdade.
(https://www.colegioclaret.pt/claret.php#projeto)
Neste contexto, entre vários projetos implementados, o Projeto de Formação
Humana (SER+) constitui-se como espinha dorsal de toda a ação educativa que,
enraizada nos valores humanos, tem como horizonte o caminho da excelência do Ser
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Humano, processo que implica o desenvolvimento harmonioso da Pessoa Humana, nas
suas múltiplas dimensões.
No SER+ são desenvolvidas uma multiplicidade de competências que
enriquecem a pessoa de cada aluno e de cada educador, a criatividade, a imaginação,
o respeito mútuo, a capacidade de assumir responsabilidades, a capacidade de amar
o mundo e de cultivar a justiça e a compaixão. Visa, também, desenvolver
competências essenciais para o exercício da uma cidadania ativa, de participação
democrática, em contextos interculturais de partilha e colaboração e de confronto de
ideias sobre matérias da atualidade, privilegiando a igualdade e respeito absoluto nas
relações interpessoais, a integração da diferença e o respeito pelos Direitos Humanos.
Compromisso
O Colégio, enquanto entidade com competência em matéria de infância e
juventude, com habilitações para intervir na promoção dos direitos e proteção da
criança e jovem da situação de perigo em que se encontra, nos termos da Lei de
Proteção de Crianças e Jovens, compromete-se a atuar de acordo com as suas
competências, respeitando os seguintes princípios: o interesse superior da criança e
do

jovem;

a

privacidade;

proporcionalidade

e

a

intervenção

atualidade;

a

precoce;

responsabilidade

a

intervenção

parental;

o

mínima;
primado

a
da

continuidade das relações psicológicas profundas; a prevalência da família; a
obrigatoriedade da informação; a audição obrigatória e participação; a subsidiariedade.
Neste contexto, enquanto escola promotora do desenvolvimento da pessoa
humana, em todas as suas dimensões e no respeito pleno da sua existência, com base
numa matriz Cristã, de Identidade Claretiana, o Colégio Internato Claret assume um
compromisso profundo e efetivo com a proteção e o cuidado das suas crianças e
jovens, traduzido na construção, implementação, monitorização e avaliação de um
Sistema Integrado de Gestão do Risco e Perigo, em articulação e parceria com outras
entidades competentes nesta área.
Este sistema integra, para além desta declaração de compromisso, um conjunto
de mecanismos e ferramentas que visam a proteção de crianças e jovens, na defesa
dos seus direitos e na promoção da sua segurança e bem-estar, nomeadamente: um
código de conduta que se constitui como um documento estratégico e orientador de
valores e comportamentos a adotar na interação com crianças e jovens; um manual
de procedimentos específico de recrutamento, seleção e formação de colaboradores;
um plano estratégico de promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens; um
plano de gestão de atividades de alto risco; um conjunto de políticas e procedimentos
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para sinalizar e gerir as situações de maus-tratos; um plano estratégico de
comunicação e colaboração; uma equipa coordenadora do Sistema Integrado de
Proteção e Cuidado, responsável pela gestão do sistema e sua disseminação na
Comunidade Educativa, promovendo o envolvimento e compromisso ativo dos
diferentes agentes educativos.
Pretende-se, assim, que todos estes elementos se constituam como a base da
estratégia de gestão do risco e perigo do colégio e um compromisso claro com ações
concretas face a eventuais infrações.
Buscando construir pontes entre parceiros, contamos com um diálogo próximo
e aberto com os familiares e responsáveis pelos nossos alunos e estabelecemos um
protocolo com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Gaia – Sul.
Contamos ainda com o nosso Gabinete de Psicologia como suporte essencial
desta nossa pretensão.
O Presidente do Conselho de Administração:
Vasco Nuno da Silva Oliveira
O Diretor Pedagógico:
Anastácio Vítor Gonçalves Pacheco
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Sistema Integrado de Gestão do Risco e Perigo
DECLARAÇÃO DE PARCERIA
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Sistema Integrado de Gestão do Risco e Perigo
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

Enquadramento
A Equipa Coordenadora é responsável pela implementação e coordenação do
Sistema Integrado de Gestão do Risco e Perigo (SIGRP) e pelo planeamento, execução
e avaliação do Plano Estratégico de Prevenção dos Maus-Tratos.
Para o desenvolvimento deste projeto, é central o envolvimento de toda a
comunidade escolar, incluindo as próprias crianças, jovens e famílias, de modo a
garantir que as políticas e procedimentos são compreendidos por todas as partes
interessadas e que são atendidas as necessidades sentidas para a efetivação dos
direitos humanos das crianças.
Objetivos
São objetivos desta equipa:
1. Implementar boas práticas ao nível da promoção dos Direitos Humanos da
Criança;
2. Identificar e disseminar boas práticas de promoção dos Direitos Humanos
da Criança, numa ótica de inovação e desenvolvimento de uma cultura
colaborativa e preventiva;
3. Garantir um ambiente seguro, onde as crianças e jovens possam receber
apoio e participar em atividades essenciais ao seu bom desenvolvimento e
bem-estar;
4. Promover uma gestão integrada, assente na construção da confiança e em
fatores críticos de sucesso: liderança, colaboração/ participação, comunicação
e monitorização/ avaliação;
5. Reforçar a mensagem ética de que é necessária toda a comunidade para a
defesa dos Direitos da Criança, numa perspetiva de afirmação de uma cultura
preventiva.
Constituição da Equipa
Desta equipa fazem parte: um representante do Conselho de Administração,
que será o coordenador da equipa; o Diretor Pedagógico; um Psicólogo e o Coordenador
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da Equipa Multidisciplinar para a Educação Inclusiva. Esta equipa deverá reunir
mensalmente com os seguintes objetivos:
a) Atender as situações de risco de crianças e jovens identificadas no Colégio;
b) Definir estratégias específicas para a intervenção no risco e mobilizar os
recursos necessários para a sua resolução;
c) Monitorizar e avaliar a execução das estratégias implementadas.
No sentido de garantir uma participação alargada neste processo a equipa
deverá convidar outros elementos como, por exemplo, o Coordenador do Internato, os
Coordenadores Pedagógicos, um docente representante de cada ciclo de ensino, um
elemento representativo do Grupo Desportivo, um elemento representante da
Associação de Pais e outros elementos que se considere pertinente. Esta equipa mais
alargada deverá reunir trimestralmente e/ou sempre que se considerar necessário e
deverá ter como principais funções:
a) Avaliar o Plano Estratégico de Promoção dos Direitos e Proteção das Criança
e Jovens;
b) Debater as problemáticas/necessidades vigentes;
c) Sugerir ações específicas, mobilizando as entidades/recursos que poderão
responder às necessidades identificadas;
d) Colaborar para uma melhor eficácia do Sistema de Comunicação e
Colaboração no seio da Escola e entre a Escola e a Comunidade.
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Sistema Integrado de Gestão do Risco e Perigo
CÓDIGO DE CONDUTA

O Colégio Internato Claret assume um claro e forte compromisso com a defesa
dos direitos das crianças/jovens e a promoção da sua proteção e cuidado, tendo
definido e implementado um Sistema Integrado de Gestão do Risco e Perigo. Tendo
como base estes pressupostos, foi elaborado o presente Código de Conduta, que
integra um conjunto de princípios que regem a atividade do Colégio, bem como um
conjunto de regras de natureza ética e deontológica a serem cumpridas por todos os
colaboradores da Instituição e por todos os envolvidos nas suas dinâmicas. O Código
de Conduta consiste, assim, num guia ético para a interação com todas as nossas
crianças/jovens, no contexto de todas as ações/atividades inerentes à missão
educativa do Colégio, traduzida no seu Projeto Educativo. Este Código de Conduta
articula-se, ainda, com o Regulamento Interno do Colégio e com o Protocolo de
Prevenção da Província de Fátima dos Missionários Claretianos.
Enquanto instrumento organizador de atitudes e comportamentos por parte de
todos os que se relacionam com as nossas crianças/jovens, este Código de Conduta
está, igualmente, alinhado com a estratégia do Colégio para a Gestão do Risco e Perigo,
nomeadamente no que se refere ao perfil comportamental e de competências exigido
para os seus colaboradores, e que se encontra claramente definido no documento
relativo aos Procedimentos Específicos para Recrutamento, Seleção e Formação de
Colaboradores, das quais de destacam as seguintes: empatia, atitude positiva,
envolvimento,

coerência,

capacidade

de

adaptação,

comunicação,

tolerância,

criatividade e motivação.
A adoção deste Código de Conduta implica, assim, o respeito pela Política de
Proteção de crianças/jovens do Colégio, enquadrada na Lei nº147/99, de 1 de setembro,
do seu Regulamento Interno e de todas as diretrizes associadas, bem como a adoção
das seguintes orientações:
● Respeitar os direitos das crianças/jovens, dentro e fora do contexto escolar;
● Garantir um tratamento afetuoso e de respeito pela pessoa humana,
utilizando uma linguagem clara, assertiva e adequada;
● Manifestar empatia na relação com a criança/jovem, utilizando um processo
de escuta ativa;
● Valorizar todas as crianças/jovens, não discriminando e respeitando sempre
as suas circunstâncias, características e capacidades;
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● Promover a participação ativa das crianças/jovens na vida da escola,
envolvendo-as, sempre que possível, nos processos de discussão e tomada
de decisões;
● Promover

um

clima

relacional

positivo

e

harmonioso,

baseado

na

transparência, confiança e segurança;
● Promover relações de aceitação e respeito mútuo, valorizando a diferença e
não discriminando ninguém em relação ao género, raça, orientação sexual,
crenças, religião ou outro aspeto social;
● Promover o respeito pela dimensão sociocultural das crianças/jovens;
● Colocar o seu superior interesse criança/jovem em primeiro lugar em todas
as decisões que ela/ele diga respeito;
● Zelar pela segurança e bem-estar da criança/jovem;
● Garantir o cumprimento das normas relativas às entradas e saídas de
crianças/jovens, bem como de pessoas externas ao Colégio;
● Não estabelecer nenhum contacto físico inapropriado ou que possa ser
considerado ambíguo ou ter alguma conotação agressiva e/ou sexual;
● Sinalizar todas as situações identificadas como risco e perigo e ativar, com
a maior celeridade possível, todos os procedimentos estabelecidos neste
âmbito, nomeadamente os previstos no fluxograma de sinalização e
intervenção;
● Reportar qualquer suspeita de violação do presente código de conduta ao
Diretor Pedagógico, independentemente da função exercida por quem a
pratica;
● Relatar qualquer suspeita de maus tratos, abusos ou negligência (falta de
cuidados de afeição, higiene e cuidados pessoais, alimentação, saúde e/ou
de responsabilidade) ou de outras violações dos direitos das crianças/jovens
ou da Política de Proteção do Colégio;
● Assegurar que qualquer colaborador só deverá ficar a sós com uma
criança/jovem nas situações em que o desenvolvimento do seu trabalho o
exija, sendo exigido o desenvolvimento de uma relação pautada pelo respeito
e integridade física e psicológica. O espaço onde decorre o atendimento
individual deve permitir a privacidade, transmitindo segurança e bem-estar
à criança/jovem;
● Garantir que as instalações do Colégio e a sua utilização, nomeadamente
sanitários e balneários, são monitorizadas, assegurando a sua privacidade e
a necessária supervisão;
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● Promover, no contexto de internato, promover o desenvolvimento integral
de todas as crianças/jovens, garantindo o acompanhamento por parte de
colaboradores idóneos, de modo a garantir a segurança, bem-estar,
privacidade e integridade física e moral das crianças/jovens;
● Respeitar o Plano Estratégico de Comunicação e Colaboração do Colégio,
bem como as orientações estabelecidas no RGPD, mantendo confidencial a
informação respeitante a cada caso;
● Garantir o cumprimento dos procedimentos relativos à prestação de
cuidados em situação de doença ou acidente;
● Entregar anualmente o Registo Criminal comprovando a idoneidade
necessária ao exercício de funções que envolvem um contacto regular com
crianças/jovens, de acordo com a Lei nº 113/2009, alterada pela Lei
nº103/2015 de 24 de agosto;
● Cumprir as regras do transporte coletivo de crianças dispostas na Lei nº
13/2006, de 17 de abril;
● Garantir a proibição do consumo de drogas, álcool e tabaco dentro do
Colégio e nas atividades escolares, de acordo com a lei vigente e no
alinhamento

da

promoção

do

desenvolvimento

saudável

das

crianças/jovens;
● Garantir o cumprimento das regras de utilização de equipamentos
eletrónicos por parte dos alunos, tal como estabelecido no Regulamento
Interno e na Lei nº 51/ 2012, de 5 de setembro, que define o Estatuto do
Aluno e Ética Escolar, bem como para todos os elementos da comunidade
escolar;
● Garantir que, antes de fotografar, filmar ou divulgar uma imagem de uma
criança/jovem, de acordo com o RGPD, se deve:
a) obter consentimento informado do responsável legal da criança/jovem
b) ter em atenção que as imagens retratam a criança/jovem de forma digna
e respeitosa, nomeadamente no que se refere à exposição do corpo
c) avaliar se a recolha de imagens não entra em conflito com a cultura das
crianças/jovens;
Este Código de Conduta é objeto de monitorização anual, podendo sofrer
revisões e alterações de forma a garantir a sua adequabilidade ao contexto de proteção
e cuidado das nossas crianças/jovens.
Salienta-se, ainda, que a não observância deste Código de Conduta e a violação
de qualquer um dos seus termos implica a instauração de um processo disciplinar e
a, eventual, adoção das respetivas sanções.
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Sistema Integrado de Gestão do Risco e Perigo
PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E
FORMAÇÃO DOS COLABORADORES

Considerando o trabalho que os educadores docentes e não docentes são
chamados a desenvolver no exercício das suas funções, o Colégio Internato Claret, no
compromisso assumido com a proteção e o cuidado das suas crianças e jovens, tem
especial cuidado no recrutamento, seleção e formação dos seus profissionais. Da
mesma forma, no caso de profissionais de empresas de prestações de serviços que
venham exercer funções no Colégio, será dado a conhecer à empresa e aos
colaboradores o Sistema Integrado de Gestão de Risco e Perigo (SIGRP) existente no
Colégio e definida a formação a prestar aos seus profissionais. A empresa e os seus
funcionários deverão assinar em como conhecem e se comprometem a respeitar este
sistema, nomeadamente o Código de Conduta.
Neste sentido, os procedimentos específicos definidos neste âmbito tiveram
por base os princípios que constam no Projeto Educativo, Regulamento Interno e
Referenciais Educativos em vigor no Colégio.
Tendo por base o Projeto Educativo e Modelo Pedagógico do Colégio foi
constituído um perfil de educador no qual estão refletidas as competências
consideradas fundamentais para o exercício de uma função na organização escolar,
seja ela docente ou não docente:
● Empatia: ser capaz de se colocar no lugar do outro e de reconhecer emoções
nas outras pessoas. Ser capaz de, através de um processo de escuta ativa,
compreender os outros e as diferentes situações em que estes se
encontram.
● Atitude Positiva: ser capaz de assumir uma visão otimista das pessoas e da
realidade, acreditando na possibilidade de transformação do mundo e
promovendo sentimentos de esperança no futuro.
● Envolvimento: ser capaz de uma participação empenhada e dinâmica nos
diferentes projetos, numa atitude de compromisso com a comunidade
educativa, com o seu Projeto Educativo, a sua cultura e identidade
Claretiana.
● Coerência: ser capaz de evidenciar um comportamento estável e consonante
com o discurso utilizado, de forma a tornar-se uma pessoa credível e capaz
de liderar pelo exemplo.
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● Capacidade de adaptação: ser capaz de se adaptar à mudança, aos
diferentes contextos, às diferentes situações e realidades, às várias
atividades e projetos, adequando atitudes e comportamentos de acordo com
as necessidades identificadas.
● Comunicação: ser capaz de estabelecer uma relação interpessoal assertiva,
utilizando adequadamente as competências da comunicação verbal e não
verbal. Ser capaz de cativar pela capacidade de comunicar com os outros,
partindo do seu quadro de referência e dos seus interesses.
● Tolerância: ser capaz de respeitar os outros e aceitar as diferenças, numa
atitude de compreensão empática e de respeito pela dignidade humana.
● Criatividade: ser capaz de inovar e resolver situações inesperadas,
descobrindo maneiras novas e eficazes de lidar com o mundo.
● Motivação: ser capaz de inspirar os outros através do exemplo, levando-os
a desenvolverem atitudes

de

perseverança,

compromisso,

iniciativa,

otimismo e resistência à frustração
Para salvaguardar todos os cuidados relativos ao recrutamento de pessoal
docente e não docente, em regime de trabalho remunerado, voluntariado e estágios
pedagógicos e/ou profissionais, foi criada uma Equipa de Recrutamento, construída
pelos seguintes elementos: Diretor Pedagógico, Vogal do Conselho de Administração e
Psicóloga.
São funções da Equipa de Recrutamento:
1. realizar um diagnóstico de necessidades de recrutamento alinhado com o
plano estratégico de gestão de pessoas.
2. iniciar processos de recrutamento, seleção, formação, supervisão e apoio de
profissionais docentes e não docentes, de acordo com as necessidades
identificadas.
3. receção, organização e análise aprofundada dos currículos que chegam à
instituição, de forma espontânea e/ou decorrentes de um processo de
divulgação

de

necessidades

de

recrutamento

pelo

Colégio

para

preenchimento de uma necessidade;
4. preparar formulários de candidatura; realizar entrevistas de admissão,
preencher a respetiva Ficha de Recrutamento e propor ao Conselho de
Administração a admissão do(a) profissional escolhido(a).
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Recrutamento
No âmbito do recrutamento, cabe à Equipa:
1. proceder à definição clara e objetiva das tarefas a desenvolver pelo
profissional, enquadrando as funções no plano de proteção e risco do
trabalho, nomeadamente, o contacto que terá com as crianças; em que
espaços; se terá acesso a outro tipo de contacto, por exemplo, e-mail,
telefone ou redes sociais;
2. certificar-se que os critérios de seleção preveem que o profissional obtenha
competências adequadas ao trabalho direto com crianças.
3. acautelar que na descrição das funções a desempenhar pelos candidatos
esteja contemplado o compromisso do profissional em manter as crianças
seguras e salvaguardadas de potenciais riscos.
4. incluir nos formulários de candidatura ou nas informações divulgadas para
o preenchimento de vagas, consentimento dos candidatos para obtenção de
referências

profissionais

anteriores,

bem

como

informação

sobre

condenações antecedentes e processos disciplinares pendentes.
5. solicitar documentação para confirmação de identidade, comprovativos das
qualificações dos candidatos, comprovativos da inscrição em ordem
profissional e registo criminal.
Seleção
No âmbito da seleção, compete à Equipa de Recrutamento:
1. elaborar o roteiro de entrevista pormenorizado que contenha questões
específicas capazes de permitir a obtenção de informações sobre a visão,
atitudes e valores das pessoas em relação à proteção de crianças.
2. verificar a documentação de identidade e confirmar as habilitações referidas,
contactando pelo menos algumas das referências prestadas pelo candidato
para aferir o mais possível a sua experiência e a sua capacidade para
trabalhar com crianças.
3. realizar a entrevista de admissão conforme definido no roteiro.
4. fazer referência ao Compromisso do Colégio e ao Código de Conduta
implementado no âmbito do SIGRP.
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5. considerar o uso de períodos probatórios de experiência no contrato para
assegurar a adequação, quando no cargo.
6. solicitar a apresentação de uma declaração que permita ao candidato fazer
referência, sob compromisso de honra, de eventuais procedimentos
disciplinares, processos pendentes ou condenações por crimes que tenha
cometido ou decisão judicial condenatória de que tenha sido alvo, bem como
a data e a natureza da ocorrência, caso exista.
Contratação, supervisão e apoio
Uma vez contratados, os profissionais terão:
1. assumir o compromisso formal com o Sistema Integrado de Gestão do Risco
e Perigo, assinando, nomeadamente, o Código de Conduta.
2. formação no âmbito do SIGRP.
Caberá aos Órgãos Diretivos do Colégio:
1. garantir que o período experimental seja cumprido.
2. proporcionar formação adequada no âmbito do SIGRP.
3. fornecer apoio profissional e realizar uma supervisão efetiva do profissional
contratado.
4. promover momentos de diálogo e de partilha de experiências, individual e
em equipa, tendo em vista a avaliação de desempenho dos profissionais, a
melhoria de práticas e a aferição da necessidade de mudança nas políticas,
procedimentos ou formação.
5. implementar mecanismos de supervisão, observação e avaliação da atitude
e competência do profissional na função, das relações entre colaboradores,
entre colaboradores e crianças e das relações entre as crianças.
6. garantir, em articulação com os Serviços Administrativos, que o Registo
Criminal é entregue por todos os profissionais para comprovar a idoneidade
necessária ao exercício de funções do colaborador, de acordo com a Lei n.º
113/2009 alterada pela Lei n.º 103/2015.
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Formação
No âmbito da Formação, cabe aos Órgãos Diretivos promover e desenvolver
planos de formação contínua sobre temas relacionados com a prevenção dos maus
tratos e a promoção dos direitos das crianças e sobre a sinalização e intervenção dos
profissionais em situações de maus tratos contra a criança, nomeadamente:
1.

Os Direitos das Crianças

2. A Proteção de crianças e jovens – enquadramento legal
3. O SIGRP implementado pelo Colégio
4. A audição da criança
5. Identificar sinais de perigo, situações de risco, de maus tratos e abuso
6. Como agir em caso de suspeita e denúncia
7. Conhecimento das redes de apoio
8. Gestão/resolução de Conflitos em Contexto Educativo
9. A incidência da internet e redes sociais
10. Bullying / Cyberbullying
11. Violência Doméstica / Violência no namoro
12. Comunicação Assertiva
As políticas e procedimentos de recrutamento, seleção e formação definidas
neste documento são monitorizadas anualmente, revistas sempre que necessário e
dadas a conhecer à Comunidade Educativa.
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Sistema Integrado de Gestão do Risco e Perigo
PLANO ESTRATÉGICO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO
DAS CRIANÇAS E JOVENS (PEPDPCJ)
No âmbito da implementação do Projeto Educativo do Colégio Internato Claret,
que visa ajudar cada aluno a desenvolver um Projeto de Vida com Sentido, lema
orientador de toda a cultura organizacional e pedagógica do Colégio, tendo em vista a
sua realização e felicidade, a cada membro da Comunidade Educativa é exigida a
promoção e a vivência dos valores estipulados e que constam nos documentos
orientadores, de forma a fomentar um clima educativo sadio e gerador de práticas que
respeitem integralmente cada pessoa. Por isso, no Colégio, cada aluno é merecedor do
maior cuidado e do melhor acolhimento por parte dos educadores e todos são
chamados a contribuir ativamente na promoção de uma educação personalizadora, na
qual o aluno é o principal protagonista do seu processo de crescimento, com total
respeito pela sua liberdade, autonomia e integridade.
O Colégio Internato Claret dispõe, também, de um Gabinete de Psicologia
dinamizado por duas psicólogas que desenvolvem uma intervenção em rede com toda
a comunidade escolar.
O Gabinete de Psicologia promove o Desenvolvimento Psicossocial e Vocacional
contribuindo para o desenvolvimento global harmonioso dos indivíduos, promovendo
o bem-estar dos alunos e de toda a comunidade educativa. Promove competências e
valores que lhes permitam responder aos desafios cada vez mais multifacetados e
complexos da sociedade e à imprevisibilidade e exigências do mercado de trabalho do
séc. XXI. Promove, igualmente, atitudes positivas face à aprendizagem numa lógica de
inclusão que visa o sucesso de cada aluno no seu percurso de vida.
O Gabinete de Psicologia, responsável pela promoção do desenvolvimento
psicológico dos alunos, estrutura a sua intervenção a vários níveis: consulta psicológica
individual e em grupo, consultoria a pais, professores e restantes elementos da
comunidade, desenvolvimento de programas de coaching educativo, projetos de
intervenção sobre questões emergentes ao nível da prevenção do bullying, impacto
das redes sociais no relacionamento interpessoal, multiculturalidade, questões de
igualdade de género, violência no namoro e todas as questões que no contexto
educativo exijam uma resposta efetiva. É ainda responsável por dinamizar ações de
formação aos diferentes agentes educativos na área comportamental, do bem-estar e
da saúde psicológica.
Assim, tendo por base os princípios enunciados e as estruturas de apoio
existentes, o Sistema Integrado de Gestão do Risco e Perigo do Colégio contempla o
Colégio Internato Claret • Rua do Padrão, 83 • Carvalhos • 4415-284 PEDROSO VNG
www.colegioclaret.pt • e-mail: geral@colegioclaret.pt • Tel. 22 786 04 60 • visite-nos no facebook, instagram e canal youtube

_________________________________________________________________________________________________________________

Página | 1

Plano Estratégico de Promoção dos Direitos e a Proteção de Crianças e Jovens
(PEPDPCJ) que se apresenta, o qual está em articulação com o Plano Anual de
Atividades.
A elaboração deste Plano pelo Conselho de Administração, Diretor Pedagógico,
Conselho Pedagógico, Gabinete de Psicologia, Coordenador da Equipa Multidisciplinar
de Apoio à Educação Inclusiva, pelo Técnico de Saúde (enfermeiro) permitiu, desde
logo, uma análise reflexiva do trabalho em desenvolvimento no âmbito da proteção e
cuidado das crianças e jovens no contexto educativo. Partindo das necessidades
sentidas pelas crianças, famílias e colaboradores docentes e não docentes, recolhidas
nos diferentes contactos com os intervenientes nos vários contextos, foi estabelecida
uma estratégia clara para a gestão do risco e de intervenção sobre os fatores
identificados como potenciadores de situações de perigo.
O Plano visa também o desenvolvimento da colaboração interinstitucional,
nomeadamente com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Nova de
Gaia – Sul, no âmbito da parceria estabelecida, alargada sempre que possível a uma
rede local de outros parceiros e instituições locais, em prol da defesa dos direitos das
crianças e jovens, através do desenvolvimento de ações de prevenção primária e
secundária, de acordo com o previsto no nº1, art.º 7º, da Lei 147/99 de 1 de setembro
que regulamenta a Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, alterada pela Lei nº
23/2017, de 23 de maio.
No desenvolvimento do PEPDPCJ, consideram-se ações estratégicas as
seguintes:
1. Dar a conhecer o Sistema de Promoção e Proteção implementado pelo
Colégio à Comunidade Educativa através de ações formativas;
2. Promover Ações de Formação para colaboradores e famílias com as
entidades locais no âmbito da prevenção do Risco e Perigo;
3. Melhorar

as

políticas,

procedimentos

e

instrumentos

utilizados

no

levantamento de necessidades e a gestão de situações de Risco e Perigo;
4. Promover ações de aproximação das famílias ao Colégio, envolvendo-as
ainda mais:
4.1. nos processos de otimização do sucesso escolar dos alunos/turmas;
4.2. na promoção de boas práticas de saúde, alimentação, cuidado físico,
mental e emocional;
4.3.

no

acompanhamento

mais

aprofundado

dos

filhos

na

interiorização dos seus direitos e deveres e a sua aplicação nos
diferentes contextos;
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5. Desenhar ações que concorram para o aumento das competências pessoais,
sociais e de cidadania ativa das crianças e jovens;
6. Incentivar uma melhor participação dos alunos e pais/encarregados de
educação nas diversas atividades do Colégio;
7. Apoiar a Associação de Pais no processo de envolvimento das famílias na
vida do Colégio;
8. Desenvolver ações de sensibilização sobre a importância da participação de
pais/encarregados de Educação para o sucesso escolar dos seus educandos;
9. Alterar as regras do Quadro de Excelência Educativa para que não sejam
apenas valorizados os resultados escolares, mas sim a cultura de mérito
educativo e das atitudes consideradas fundamentais para o crescimento
harmonioso das crianças e jovens;
10. Desenvolver projetos que fomentem as parcerias com o meio envolvente;
11. Valorizar a participação dos alunos em projetos/atividades desenvolvidas
pelas instituições locais, que se revelem de interesse para o seu crescimento
pessoal e social;
12. Disponibilizar os espaços educativos e desportivos do Colégio para a
realização de iniciativas promovidas pelas instituições da comunidade
envolvente;
13. Realizar projetos abertos à comunidade (exposições, debates, palestras e
outros);
14. Incentivar os alunos a participar na vida do Colégio, individual e
coletivamente, e envolvê-los mais nos processos de decisão;
15. Potenciar o papel do Delegado de Turma como instrumento de sensibilização
para a responsabilização dos alunos, quer na conservação do património
material do Colégio, quer no comportamento e atitudes positivas que devem
ter;
16. Fomentar e valorizar a participação dos alunos em iniciativas de cariz
sociocultural e cívico, com
destaque para o voluntariado e a solidariedade;
17. Incluir no Plano Anual de Atividades novas iniciativas promotoras da
Educação para a Cidadania de forma transversal a todo o Currículo;
18. Criar mecanismos de monitorização e de apoio à mediação e resolução de
conflitos com destaque para a intervenção do Gabinete de Psicologia;
19. Divulgar e fazer cumprir, por todos os elementos da comunidade educativa,
as normas constantes no Regulamento Interno do Colégio e no Estatuto do
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Aluno, no Código de Conduta de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens
e na Declaração de Compromisso;
20. Sinalizar os alunos que manifestem maiores dificuldades ao nível do
processo de aprendizagem, os quais deverão ser alvo de um plano de ação
concertado, tendo em vista a promoção do seu sucesso educativo;
21. Articular entre o Colégio e a família respostas educativas convergentes,
perante comportamentos considerados desajustados;
22. Incluir no Plano de Formação do Pessoal Docente e Não Docente ações no
âmbito da gestão/mediação de conflitos e da segurança;
23. Melhorar o controlo de acesso nas portarias e a vigilância nos espaços
escolares;
24. Realizar exercícios de proteção civil para interiorização das normas e dos
planos de segurança em situações de emergência;
25. Verificar, com a regularidade necessária, os níveis de segurança dos
equipamentos;
26. Otimizar a participação dos alunos nos projetos do Desporto Escolar;
27.Fomentar ainda mais os projetos interdisciplinares e os projetos criados no
âmbito da promoção da saúde e do bem-estar físico, mental e emocional
dos alunos: Projetos Em Forma, Correção e Alta Performance e Coaching
Educativo;
O Plano de Ações do PEPDPCJ está alinhado com múltiplas atividades
promovidas, no âmbito da articulação escola/família/comunidade, Conselho de
Administração, Conselho Pedagógico, Departamentos Curriculares, Gabinete de
Psicologia, Equipa de Animação Pastoral, Equipa SER+, Equipa Multidisciplinar de Apoio
à Educação Inclusiva, Biblioteca e Associação de Pais e Encarregados de Educação, as
quais figuram no Plano Anual de Atividades (PAA) e procuram fomentar o crescimento
pessoal, social e cultural dos alunos, no respeito de uma aprendizagem equilibrada e
equitativa dos discentes, bem como o seu bem-estar físico, psicológico e emocional.
O público-alvo são os alunos dos diferentes ciclos de ensino, os colaboradores
docentes e não docentes, os pais/encarregados de educação e restante Comunidade
Educativa.
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A título de exemplo, destacam-se as seguintes atividades:
Calendarização

Anual (sessões semanais de 50 minutos por grupos em todas as turmas)

Objetivos/ Competências

Desenvolver o sentido de pertença ao grupo (integração)| Aceitação dos
outros (auto e hétero conhecimento) | Atitudes de escuta, diálogo e
colaboração |sensibilizar os alunos para a importância de, no âmbito da
construção da sua própria identidade | Promover a responsabilidade no grupo
fomentado atitudes de respeito, tolerância e aceitação das diferenças |
Promover a responsabilidade na escola no sentido de cada um contribuir
para uma convivência harmoniosa entre todos os elementos da comunidade
escolar, baseada em atitudes de respeito, colaboração, aceitação das
diferenças e entreajuda | Promover o respeito pela individualidade de cada
um | Valorizar a própria pessoa e a dos outros | Apreço pelas características
individuais e dos outros Reconhecer a cultura como fator de construção e
evolução da humanidade e um princípio indissociável dos direitos humanos
| Compreender o conceito de diversidade cultural | Identificar os elementos
principais de diferentes culturas (ex: linguagem, valores, crenças, normas,
etc.) | Incentivar os alunos a desenvolver uma consciência individual e
coletiva na utilização das redes sociais | Consciencializar os alunos para os
perigos da “exposição excessiva” nas redes sociais | Aumentar a capacidade
de resiliência perante as dificuldades | Refletir sobre a necessidade da
expressão do elogio para melhorar a autoestima e autoconfiança.

Atividades

Dinâmicas de Grupo com as temáticas: A Mudança | A Identidade | Eu e os
Outros | A Adolescência | A Multiculturalidade | Novas formas e de
comunicação (redes sociais) | Competências Pessoais e Sociais | Motivação
e Autoestima

Dinamizadores

Professores Orientadores SER+ | Psicólogas

Intervenientes

Alunos
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Calendarização

1.º Período

Objetivos/ Competências

Promover o acolhimento, o espírito de pertença e a integração dos novos
alunos | Promover o bem-estar físico, psicológico e emocional dos alunos no
regresso às atividades letivas| Dar a conhecer o espaço escolar e seu
funcionamento | Conhecer o corpo docente e não docente e divulgar as
regras de funcionamento do Colégio escolares | Incentivar a participação
das famílias na vida escolar.

Atividades

Receção aos novos alunos – atividades lúdico pedagógicas e desportivas

Dinamizadores

Corpo docente

Intervenientes

Alunos novos, pais e encarregados de educação

Objetivos/ Competências

Desenvolver o pensamento crítico e resolução de problemas |
Desenvolvimento pessoal e autonomia

Atividades

ABC da Poupança

Dinamizadores

Professores de Áreas de Descoberta de Cultura e Responsabilidade Social e
de Economia e Gestão

Intervenientes

Alunos do 8.º Ano

Objetivos/ Competências

Promover hábitos de saúde e de bem-estar físico, psicológico e emocional
dos alunos, aliado a uma causa solidária | Promover Atividades de Exploração
da Natureza, aplicando correta e adequadamente as técnicas específicas,
respeitando as regras de organização, participação e especialmente de
preservação da qualidade do ambiente.

Atividades

Comemoração do dia Europeu do Desporto na Escola | Atividades
desportivas | Caminhada Solidária Claret

Dinamizadores

Departamento de Educação Física, Artística e Tecnológica

Intervenientes

Alunos de todos os anos

Objetivos/ Competências

Adotar comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar,
designadamente nos hábitos quotidianos, na alimentação, nos consumos, na
prática de exercício físico, na sexualidade e nas suas relações com o
ambiente e a sociedade.

Atividades

Aprendizagem Baseada em Projetos: Natureza; Família... Memórias que o
coração guarda; ABP “Estou apto?”

Dinamizadores

Departamento de Educação Física, Artística e Tecnológica

Intervenientes

Alunos do ensino Secundário | Alunos do 2.º Ciclo
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Objetivos/ Competências

Adotar comportamentos que promovem a saúde e
designadamente nos hábitos quotidianos na alimentação.

o

bem-estar,

Atividades

Dia da alimentação

Dinamizadores

Professoras do 1.º Ciclo

Intervenientes

Aluno do 1.º Ciclo

Objetivos/ Competências

Fomentar a solidariedade e ajuda ao próximo

Atividades

Campanhas de Voluntariado: “Banco Alimentar Contra a Fome”

Dinamizadores

Departamento de Ciências Sociais e Humanas | Professores Orientadores
SER+

Intervenientes

Alunos: Voluntários das Turmas dos 8º ao 12º ano;
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Calendarização

2.º Período

Objetivos/ Competências

Adotar comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar,
designadamente nos hábitos quotidianos, na alimentação, nos consumos, na
prática de exercício físico, na sexualidade e nas suas relações com o
ambiente e a sociedade | desenvolver interações com os vários elementos
da família, principalmente com os avós.

Atividades

Aprendizagem Baseada em Projetos
ABP: 12.º Ano Natureza | ABP: 10.º Ano “Estou apto?” | ABP- 9º Ano:
“Futuro…here we go!” | “Família... Memórias que o coração guarda”

Dinamizadores

Departamento de Educação Física, Artística e Tecnológica

Intervenientes

Alunos do ensino Secundário: 12.º e 10.º Anos, do 9.º e do 6.º Ano

Objetivos/ Competências

Sensibilizar todos os alunos e famílias para uma utilização da internet com
mais segurança e maior responsabilidade

Atividades

Concurso Seguranet | Dia da Internet Mais Segura

Dinamizadores

Departamento de Educação Física, Artística e Tecnológica

Intervenientes

Alunos de todos os anos

Objetivos/ Competências

Promover a reflexão sobre a desigualdades sociais, a descriminação e a
importância de enaltecermos a Carta Universal dos Direitos Humanos

Atividades

Os Muros da Atualidade | Dia do Holocausto

Dinamizadores

Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Intervenientes

Alunos de todos os anos
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Calendarização

3.º Período

Objetivos/ Competências

Promover a consciência ecológica, a estimulação da reciclagem e a
possibilidade de promover o desenvolvimento sustentável do meio ambiente,
por meios de ações direcionadas.

Atividades

Projeto “Claret Saved Planet”

Dinamizadores

Departamento de Educação Física, Artística e Tecnológica

Intervenientes

Todos os alunos do 2º ciclo, 7º ano e 8º ano

Objetivos/ Competências

Promover a aproximação da família à escola.

Atividades

Celebração do Dia da Mãe | Dia da Família

Dinamizadores

Equipa de Animação Pastoral

Intervenientes

Alunos e Famílias de todos os anos

Objetivos/ Competências

Sensibilizar para os direitos e deveres das crianças.

Atividades

Dia Mundial da Criança Atividades Lúdico-pedagógicas

Dinamizadores

Todos os Departamentos Curriculares

Intervenientes

Alunos de todos os anos
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Todas as atividades previstas no Plano de Ações do PEPDPCJ serão objeto de
avaliação.
Será implementado um modelo de análise/avaliação online para ser preenchido
por todos os intervenientes, até 10 dias após a realização da atividade que integrará o
relatório final do Plano.
A responsabilidade da divulgação do inquérito junto da amostra de
intervenientes é do dinamizador da atividade.
As avaliações intermédias do presente Plano de Ações do PEPDPCJ realizar-seão no final do primeiro e segundo períodos. A avaliação final é realizada no final do
ano letivo, após análise e aprovação do Relatório de Avaliação do Plano referido, na
última reunião de Conselho Pedagógico do ano.
A sua elaboração está a cargo da Equipa Coordenadora e tem por base as fichas
de avaliação de atividades/projetos realizadas pelos professores responsáveis pelas
mesmas e outros documentos/informações que se considerem relevantes incluir.
Com estas avaliações pretende-se obter informação relevante e em tempo útil
que permita ajustar procedimentos, por forma a tornar o Plano mais eficiente e eficaz,
bem como permitir a otimização das planificações de ações futuras, num processo de
preparação, implementação e avaliação contínua das atividades do Colégio.
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Sistema Integrado de Gestão do Risco e Perigo
PLANO DE GESTÃO DE ATIVIDADES DE ALTO RISCO

Conscientes da importância de cada vez mais, as escolas assumirem
responsabilidades específicas em matéria de proteção à infância e juventude, o Colégio
Internato Claret revela sérias preocupações com todas as questões relativas à
segurança dos seus alunos, tendo, nesse contexto, elaborado o presente Plano de
Gestão de Atividades de Alto Risco. Este documento tem como objetivo constituir-se
como orientador de práticas e comportamentos face aos riscos que possam vir a
ocorrer no Colégio ou em atividades realizadas no exterior, envolvendo toda a
comunidade educativa. Assim, ao definir normas e procedimentos a adotar neste
âmbito, pretende-se, igualmente, contribuir para a promoção de uma cultura de
segurança e cuidado na escola.
A elaboração deste Plano passou, inicialmente, pela necessidade de se definir
o que se entende por “atividade de alto risco”, para, posteriormente, se identificar as
estratégias de gestão dessas mesmas atividades, de acordo com o Regulamento
Interno do Colégio e respetivos normativos de segurança.
Assim, consideram-se atividades de alto risco aquelas que exigem um
planeamento extra, para garantir que as medidas adequadas de controlo de segurança
sejam implementadas. São atividades que implicam a definição de procedimentos
específicos, de forma a orientar uma boa prática na garantia da segurança das
crianças/jovens.
No Colégio estão identificadas como atividades de alto risco as saídas do
espaço escolar, nomeadamente, saídas em contexto de Desporto Escolar; visitas de
estudo ou saídas em projeto; visitas de estudo no estrangeiro; campos de férias;
atividades de Pastoral, entre outras. Para além disso, o próprio contexto de Internato
existente no Colégio, assume particular relevo neste âmbito, pelo que implica a
existência de um regulamento próprio, de forma a garantir a proteção e o cuidado às
crianças/jovens internas(os).
Para as atividades de alto risco, o Colégio possui procedimentos específicos
que estão em articulação com o Regulamento Interno, bem como com toda a legislação
em vigor, cumprindo com todas as diretrizes emanadas pelas entidades competentes.
Para além dos procedimentos específicos de cada atividade de alto risco, há aspetos
considerados transversais:
 Todas as atividades de alto risco, devem ser avaliadas e aprovadas pela
Direção Pedagógica e devem ser previamente planeadas;
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 A organização dessas atividades deve ser feita de acordo com a Grelha de
Programação de Atividades de Alto Risco;
 Sempre que a atividade implicar o transporte de crianças/jovens, devem os
responsáveis pela atividade garantir que são cumpridas as orientações
emanadas na Lei n.º 13/ 2006, de 7 de abril, relativa ao transporte coletivo de
crianças.
A organização específica das atividades de alto risco deve ser efetuada de
acordo com as diretrizes estabelecidas nos seguintes documentos:
 Regulamento das Visitas de Estudo;
 Regulamento do Internato;
 Procedimentos de Prestação de Cuidados em Situação de Doença ou Acidente.
Documentos internos do Colégio, de suporte à prevenção do risco:
● Regulamento Interno: este regulamento decorre do ideário dos Missionários
do Coração de Maria ou Claretianos, do Projeto Educativo do Instituto de Ensino
CIC e estabelece os valores e as normas de atuação e funcionamento da
comunidade educativa do Instituto, concretizando a sua Missão e os seus
Valores.
● Plano de Prevenção e Emergência: cumprindo a legislação em vigor, o
Colégio tem em elaboração um Plano de Prevenção e Emergência no qual são
definidos as regras e os procedimentos a adotar em situação de catástrofe, de
forma a minimizar os seus efeitos e a gerir adequadamente os recursos
disponíveis. No sentido de validar a eficácia deste plano, realizar-se-ão,
anualmente, simulacros de evacuação, como está previsto na lei. Este plano
será dado a conhecer a toda a comunidade escolar.
● Plano de Contingência em contexto de Pandemia: este plano é elaborado de
acordo com as orientações do Ministério da Educação e da Direção Geral de
Saúde e divulgado a toda a comunidade educativa, enquanto a situação
pandémica assim o exigir.
Normas de Conduta e Segurança do Colégio:
a) Entradas e Saídas do Colégio - os alunos devem ser portadores do cartão do
aluno; os mesmo só poderão sair das instalações do Colégio acompanhados
pelos Encarregados de Educação ou por outra pessoa nomeada por estes.
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b) Sala de aula/Sala do Futuro - o Professor deve ser o primeiro a entrar e o
último a sair da sala de aula. O Professor deve promover relações de aceitação
e respeito mútuo, valorizando a diferença e não discriminando ninguém em
relação ao género, raça, orientação sexual, crenças, religião ou outro aspeto
social; não estabelecer nenhum contacto físico inapropriado ou que possa ser
considerado ambíguo ou ter alguma conotação agressiva e/ou sexual; deve
utilizar uma linguagem clara, assertiva e adequada.
c) Recreios - Os espaços e equipamentos que integram o recreio do Colégio
devem ser usados com civismo e respeito. A gestão e acompanhamento dos
alunos no recreio é da responsabilidade dos órgãos de gestão escolar e dos
Assistentes Educativos.
d) Refeitório/Bar - No refeitório, todos os alunos deverão adotar uma postura
de serenidade no momento das refeições e cumprirem as orientações dos
educadores responsáveis pelo seu acompanhamento no refeitório. No bar,
sendo um espaço de convívio, todos os seus utilizadores deverão usar
corretamente os

equipamentos

e adotar

uma

postura

de civismo e

responsabilidade, quer no relacionamento com os restantes utilizadores, quer
na limpeza e asseio do espaço após a sua utilização. A gestão e
acompanhamento dos alunos no refeitório é da responsabilidade dos órgãos de
gestão escolar e dos assistentes educativos nomeados para o efeito.
e) Polivalente e Sala de Convívio - Os Assistentes Educativos garantirão uma
vigilância efetiva para que sejam garantidas a privacidade e a segurança das
crianças e jovens. Aqueles que promovem a vigilância devem assegurar um
ambiente relacional de respeito entre todos os intervenientes, não permitindo
situações de bullying, faltas de respeito, agressões e ofensas.
f) Biblioteca - O técnico da Biblioteca deve garantir um ambiente relacional de
respeito entre todos os utilizadores do espaço, garantindo um tratamento
afetuoso e de respeito pela pessoa humana, utilizando uma linguagem clara,
assertiva e adequada. Não pode estabelecer nenhum contacto

físico

inapropriado ou que possa ser considerado ambíguo ou ter alguma conotação
agressiva e/ou sexual.
g) Casas de Banho - As casas de banho devem ser mantidas limpas e arejadas.
Os horários de limpeza e desinfeção serão organizados, de acordo com as
normas em vigor. Os Assistentes Educativos providenciarão uma vigilância
efetiva para que sejam garantidas a privacidade e a segurança das crianças e
jovens.

Colégio Internato Claret • Rua do Padrão, 83 • Carvalhos • 4415-284 PEDROSO VNG
www.colegioclaret.pt • e-mail: geral@colegioclaret.pt • Tel. 22 786 04 60 • visite-nos no facebook, instagram e canal youtube

_________________________________________________________________________________________________________________

Página | 3

h) Balneários - Os alunos deverão manter o local limpo e organizado, preservar
os equipamentos e respeitar a dignidade, integridade e privacidade dos colegas.
Os Professores e Assistentes Educativos providenciarão uma vigilância efetiva
para que sejam salvaguardadas a privacidade e segurança das crianças e jovens.
Salienta-se, ainda, que se encontra em fase de construção um Mapa de Riscos
do Colégio, organizado por ciclos de ensino, desde o 1.º Ciclo até ao Ensino Secundário,
que integra a(s):
● Identificação/descrição da situação de risco e a sua caracterização,
nomeadamente, local, momento, agente, vítima, probabilidade e gravidade;
● Medidas de prevenção, concretizando em que consistem, quais os seus
objetivos, em que situação se aplicam e em que data.
Pretende-se com este processo, ao envolver as diferentes partes interessadas,
promover uma cada vez maior consciencialização sobre a possibilidade de existirem
riscos/abusos/maus tratos no decorrer da nossa ação educativa, e a necessidade de
se atuar preventivamente na garantia dos direitos e da segurança das crianças/jovens.
Este Plano de Gestão de Atividades de Alto Risco será dado a conhecer a toda
a comunidade educativa, sendo monitorizado, avaliado e revisto regularmente, na
periodicidade da revisão do Regulamento Interno, ou sempre que se considere
necessário.
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Sistema Integrado de Gestão do Risco e Perigo
POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS PARA SINALIZAR E GERIR
AS SITUAÇÕES DE MAUS-TRATOS

No âmbito do SIGRP do Colégio, foram definidas políticas e procedimentos para
sinalizar e gerir situações de maus-tratos, a serem seguidos por todos os educadores,
traduzindo-se no fluxograma de sinalização e intervenção, que se anexa a este
documento.
Todos os procedimentos definidos seguem a lógica de uma escuta atenta e
respeitosa da criança ou jovem, do registo rigoroso e criterioso da situação de denúncia
e do compromisso com o agir de forma célere em conformidade com a avaliação feita
e de acordo com o respetivo fluxograma, dando prioridade à proteção da criança ou
jovem.
I – Comunicação de Situações de Risco ou Perigo
1. Sempre que é detetada, por qualquer agente da comunidade educativa, uma
criança/jovem em suspeita ou situação de risco ou perigo, deve a mesma ser
comunicada, de imediato, ao Diretor Pedagógico do Colégio ou a quem
legalmente o represente;
2. A situação deve ser devidamente registada em documento próprio (Ficha de
Sinalização), de forma clara e objetiva. Esta informação documentada, pela
sensibilidade que encerra, obriga ao cumprimento do Regulamento Geral de
Proteção de Dados;
3. O Diretor Pedagógico do Colégio ou quem legalmente o represente, com a
finalidade de efetuar uma avaliação preliminar da suspeita ou situação,
convoca os elementos da Equipa Coordenadora do SIGRP, de forma a
efetuarem a apreciação da informação disponível;
4. De forma a compreender mais aprofundadamente a suspeita ou a situação,
e de acordo com a natureza do problema sinalizado, o Diretor Pedagógico,
conjuntamente com a Psicóloga, enquanto elemento da equipa do SIGRP,
efetua a audição da criança ou jovem, com o consentimento informado dos
pais/encarregados de educação, com base numa atitude de escuta ativa e
no respeito pelos princípios éticos e deontológicos, garantindo que a
informação será tratada com confidencialidade;
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5. A articulação com os Pais ou Encarregados de Educação na audição e
acompanhamento do processo terá em consideração as consequências
desse envolvimento para a criança ou jovem;
6. Depois da audição da criança ou jovem, e de forma a realizar uma avaliação
da suspeita ou situação e tomar uma decisão sobre os procedimentos a
seguir, o Diretor Pedagógico convoca a Equipa Coordenadora do SIGRP e,
sempre que necessário, o Assessor Jurídico, para definir os procedimentos
a seguir, de acordo com as seguintes etapas:
a. No caso de se tratar de uma situação de abuso sexual ou presença
de indícios de crime público, qualquer que seja o agente, é efetuado
o reporte à Equipa de Ambientes Seguros (EAS) da Província de
Fátima dos Missionários Claretianos, à qual pertence o IECIC, para
ativação do Protocolo de Prevenção e Ação nos Casos de Abuso
Sexual a Menores e Adultos Vulneráveis da Província de Fátima;
b. No caso de se tratar de outro tipo de problemática de maustratos/abusos, é necessário avaliar se esta configura a possibilidade
de outra tipologia de crime. Caso estejamos perante uma situação
que configura a possibilidade de crime, é obrigatória a comunicação
às autoridades (Ministério Público, Polícia, etc.), que dão início ao
processo-crime, paralelamente ao tratamento da situação de perigo;
c. Se não constituir crime, o Colégio deve averiguar se a criança ou
jovem permanece em perigo. Caso a situação de perigo se mantenha,
o Colégio tem de avaliar se tem capacidade de intervir de forma a
resolver e proteger a criança ou jovem. Enquanto entidade com
competência em matéria de infância e juventude, o Colégio tem de
avaliar se tem capacidade para intervir em primeira linha, definindo
um plano de ação, em articulação com a família e sua anuência.
d. Se o Colégio não conseguir intervir de forma adequada a remover o
perigo, deve sinalizá-la às entidades de 2º nível (CPCJ, Serviços
Sociais, etc), mantendo, contudo, a colaboração necessária e toda a
ajuda possível no âmbito da sua competência e legitimidade de ação;
e. Após a garantia de que a criança ou jovem foi afastada da situação
de perigo, o Colégio deve avaliar se existe outro tipo de apoio que
possa proporcionar (por exemplo: acompanhamento psicológico,
tratamento médico, etc), ativando todos os meios necessários e em
colaboração com a família;
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f.

No caso de se tratar de uma ocorrência externa, o Colégio avalia a
possibilidade de implementar novas ações de prevenção, no sentido
de eliminar/diminuir o risco de que situações semelhantes ocorram
no futuro. Depois disso, fecha o processo, terminando o registo de
ocorrência externa;

g. No

caso

de

se

tratar

de

uma

ocorrência

interna,

e,

consequentemente, uma violação do Código de Conduta do SIGRP,
por parte de um colaborador do Colégio, o Diretor Pedagógico, o
Conselho de Administração e o Assessor Jurídico decidem se há
lugar ao levantamento de um procedimento disciplinar, que decorre
de acordo com os trâmites legais, até à sua conclusão e eventual
aplicação de sanção;
h. Para além disso, o Colégio deve avaliar se existem novas medidas de
proteção a implementar, no sentido de eliminar/diminuir o risco de
que situações semelhantes ocorram no futuro;
i.

Se considerar que existem, o Colégio implementa as novas medidas
de proteção;

j.

Finalmente,

fecha-se

o

processo,

terminando

o

registo

de

ocorrência externa.
II - Procedimentos a adotar quando as situações de perigo se encontram em
acompanhamento pela CPCJ ou pelo Ministério Público
Nas situações em que a criança ou jovem tenha um Processo de Promoção e
Proteção, o Colégio mantém o seu dever de colaboração, prestando todas as
informações e o apoio necessário, em articulação com as entidades devidas.
III- Procedimentos de validação, comunicação e avaliação
1. As políticas e procedimentos constantes neste documento foram divulgadas
e encontram-se na página web do colégio;
2. Cada Coordenador Pedagógico dá conhecimento destes procedimentos aos
alunos, adequando a linguagem ao estádio de desenvolvimentos dos
mesmos, em contexto de sala de aula;
3. O

Diretor

Pedagógico

dá

a

conhecer

estes

procedimentos

aos

Pais/Encarregados de Educação ou representantes legais, no início de cada
ano letivo, ou quando se considerar conveniente;
4. Estas políticas e procedimentos são objeto de monitorização e avaliação
contínua.
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Sistema Integrado de Gestão do Risco e Perigo
FLUXOGRAMA DE PROCEDIMENTOS
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Sistema Integrado de Gestão do Risco e Perigo
PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO DE COLABORAÇÃO

Em ordem a garantir a eficaz implementação do SIGRP do Colégio,
consideramos fundamental a existência de uma constante comunicação com todos os
intervenientes na ação educativa bem como de uma efetiva colaboração com
entidades externas. Desta forma, o Colégio tem definido um Plano de Comunicação,
interna e externa, que integra diversas ações, que a seguir se especificam.
Comunicação interna
a)

Articular procedimentos com a Província de Fátima
 Comunicar regularmente ações e situações à Equipa de Ambientes
Seguros da Província de Fátima dos Missionários Claretianos.

b)

Dar a conhecer a existência e natureza do SIGRP
 Todos os agentes de ação educativa devem ter conhecimento do sistema,
dos seus documentos e do papel que cada um desempenha nesse âmbito;
 Divulgar o SIGRP nos meios de comunicação eletrónicos.

c)

Divulgar o Plano de Formação do Colégio a todos os colaboradores no
âmbito do SIGRP
 Anualmente deve ser produzido, anunciado e levado a cabo um plano de
formação contínua.

d)

Publicitar medidas de prevenção nos meios de comunicação internos do
Colégio
 Realizar anualmente duas campanhas alusivas às medidas de prevenção,
com a duração de 1 mês, através da afixação de cartazes e da dinamização
dos desktop dos PC’s, ou outras.

e)

Criar e fornecer um prospeto informativo do SIGRP para distribuição aos
pais/EE, no ato da entrevista/inscrição
 Cuidar da constante revisão e atualização da informação.
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f)

Realização de reuniões trimestrais com os alunos no âmbito da
implementação e dinamização do SIGRP

g)

Articulação com a Associação de Pais de forma a promover a participação
das famílias na implementação e dinamização do SIGRP
Comunicação externa

a) Dar a conhecer aos parceiros e fornecedores de serviços a existência e
natureza do SIGRP e garantir o cumprimento/adesão aos seus princípios e
Código de Conduta
b) Articular procedimentos fluidos e eficazes com entidades externas,
nomeadamente com a CPCJ local, a GNR, o Centro de Saúde, as autarquias
locais, entre outros, pela Equipa Coordenadora, em reuniões trianuais, de
acordo com as competências de cada uma e com as pessoas designadas
para o efeito
c) Dar a conhecer à comunidade envolvente a existência do SIGRP


Publicitar nos Outdoors e nas campanhas de publicidade digital.
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