
O InfoCEDI em retrospectiva

Em  Fevereiro  de  2008,  inaugurámos  a  publicação  deste 

periódico digital de carácter mensal, sendo este já o nosso n.º 

28 e o segundo ano de publicação. 

Cada número apresenta vários documentos referentes a uma 

temática relacionada com a Criança e os seus Direitos, tendo 

em conta a sua relevância científica e/ou pedagógica. Além de 

estudos  científicos  actualizados  e  de  referência,  definimos 

conceitos,  apresentamos  estatísticas  e  indicamos  o 

enquadramento  legal  subjacente.  Indicamos  igualmente 

endereços  de  sites  que  possam  complementar  as  leituras 

sugeridas.

Esta  publicação  é  enviada  por  e-mail  e  simultaneamente 

disponibilizada no site do IAC, AQUI.

O presente número pretende fazer uma retrospectiva de todos 

os temas até agora tratados.

Não  podemos  deixar  de  agradecer  a  todos  os  que  têm 

contribuído para o sucesso desta publicação. Ficamos gratos 

por todas as reacções positivas, pela divulgação, pelos muitos 

pedidos  de  subscrição  que  nos  remeteram,  por  todo  o 

interesse demonstrado. 
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InfoCEDI n.º 28 – Instituto de Apoio à Criança

InfoCEDI n.º 1 sobre VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS (Fevereiro de 2008) – Apresenta documentos sobre Bullying 

em Contexto Escolar e Cyberbullying. Devido ao seu carácter sucinto, estas temáticas foram posteriormente 

tratadas de forma abrangente e complementar nos InfoCEDIS n.º 14 (Cyberbullying) e n.º 24 (Bullying nas 

Escolas).

Disponível on-line »

InfoCEDI n.º 2 sobre SEGURANÇA INFANTIL NA INTERNET (Março de 2008) – Este tema foi posteriormente 

actualizado e tratado de forma mais pormenorizada no InfoCEDI n.º 14 (Os Jovens e as Redes Sociais na 

Internet).

Disponível on-line »

InfoCEDI n.º 3 sobre TRABALHO INFANTIL (Abril de 2008) – Definimos aqui o conceito de Trabalho Infantil 

assim como as Piores Formas de Trabalho das Crianças. São apresentados diversos estudos, assim como a 

legislação pertinente.

Disponível on-line »

InfoCEDI n.º 4 sobre CRIANÇAS DESAPARECIDAS (Maio de 2008) –  Definimos cinco conceitos relacionados 

com esta problemática (fuga, rapto por terceiros, rapto parental, perdidos e/ou feridos ou outro tipo de 

desaparecimento  e  crianças  migrantes  não  acompanhadas).  Apresentamos  os  conselhos  de  segurança 

propostos pelo IAC-SOS Criança Desaparecida. 

Disponível on-line »

InfoCEDI n.º 5 sobre CRIANÇAS EXPLORADAS SEXUALMENTE (Junho de 2008) - Definimos cinco conceitos, 

com base nas Directrizes da União Europeia para combate à exploração sexual de crianças e à pornografia 

infantil: exploração sexual, prostituição infantil, pornografia infantil, turismo sexual e tráfico de crianças 

(para fins de exploração sexual). Indicamos a legislação em vigor assim como dados estatísticos.

Disponível on-line »

InfoCEDI n.º 6 sobre POBREZA INFANTIL (Julho de 2008) –  Definimos conceitos de pobreza e bem-estar 

infantil, apresentamos relatórios assim como estudos sobre protecção social e inclusão. 

Disponível on-line »
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InfoCEDI n.º 28 – Instituto de Apoio à Criança

InfoCEDI  n.º  7  sobre  OBESIDADE  INFANTIL  (Setembro  de  2008)  –  Apresentam-se  definições,  dados 

estatísticos nacionais e internacionais e documentos sobre educação alimentar e influência dos MEDIA no 

problema da obesidade infantil.

Disponível on-line »

InfoCEDI n.º 8 sobre CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (Outubro de 2008) –  Ocupamo-nos do 

impacto  da  violência  doméstica  nas  crianças,  práticas  familiares  de  mau  trato  e  de  negligência,  a 

responsabilidade  do  profissional  de  saúde  e  do  professor  quando  confrontados  com  casos  de  crianças 

vitimizadas, a relação entre a violência na escola e o bullying com os maus-tratos infligidos em ambiente 

familiar e o abuso sexual intra-familiar de menores.

Disponível on-line »

InfoCEDI n.º 9 sobre ABANDONO ESCOLAR (Novembro de 2008) –  Discute-se o insucesso e o abandono 

escolar, estratégias de combate a esta problemática e os problemas sociais inerentes à baixa escolaridade. 

Informamos sobre a intervenção do IAC em relação ao abandono escolar.

Disponível on-line »

InfoCEDI  n.º  10 sobre EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS E DA CRIANÇA (Dezembro de 2008)  – 

Apresentam-se diversos recursos para o ensino dos Direitos  Humanos  e da Criança como guias,  manuais, 

softwares educativos, planos de aula, brochuras, desdobráveis e sites.

Disponível on-line »

InfoCEDI n.º 11 sobre ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO (Janeiro de 

2009) –  Conceitos são definidos de acordo com a  Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo (Lei 

147/99, de 1 de Setembro). São enumeradas as Medidas de Promoção dos Direitos e de Protecção. Fala-se não 

só de Acolhimento em Instituição mas também em acolhimento familiar, centro de acolhimento temporário, 

lar de infância e juventude e apartamento de autonomização. É explicado o papel e o funcionamento das 

Comissões de Protecção de Crianças e Jovens assim como as consequências da institucionalização na vida dos 

menores.

Disponível on-line »
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InfoCEDI n.º 28 – Instituto de Apoio à Criança

InfoCEDI n.º 12 sobre HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DA CRIANÇA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE (Fevereiro de 

2009) – Destacamos a importância da Carta da Criança Hospitalizada e o trabalho do Sector de Humanização 

dos  Serviços  de  Atendimento  à  Criança  do  Instituto  de  Apoio  à  Criança.  Sublinha-se  a  importância  da 

psicologia  ambiental  e  das  actividades  lúdicas  enquanto  instrumentos  facilitadores  na  humanização  do 

cuidado de crianças hospitalizadas. Faz-se menção a ambientes digitais virtuais em saúde como alternativa 

para uma melhor qualidade de vida nas alas pediátricas. 

Disponível on-line »

InfoCEDI  n.º  13  sobre  LUDOTECAS  INFANTIS  (Março  de  2009)  –  Enumeramos  as  diversas  funções  das 

ludotecas infantis, as múltiplas tipologias e destacamos o papel do Sector da Actividade Lúdica do Instituto de 

Apoio à Criança em Portugal na Defesa do Direito de Brincar. Traçamos uma Breve História das Ludotecas e 

listamos múltiplos estudos sobre a organização destes espaços e seus benefícios.

Disponível on-line »

InfoCEDI n.º 14 sobre OS JOVENS E AS REDES SOCIAIS NA INTERNET (Abril de 2009) –  Falamos das mais 

conhecidas redes sociais como o Hi5, MySpace, Facebook, Flickr, Friendster, Orkut, MSN Spaces e You Tube. 

São definidos conceitos como dados pessoais, perfil, rede, chat, sistemas de mensagens instantâneas e blog. 

Desta nova realidade virtual emergem novas problemáticas sociais como o cyberbullying, o stalking, phishing, 

roubo  de  identidade  ou  de  palavras-passe  e  envio  de  vírus.  São  aconselhadas  boas  práticas  para  uma 

utilização mais segura da internet. Destacam-se os projectos DADUS e INTERNET SEGURA.

Disponível on-line »

InfoCEDI n.º 15 sobre CRIANÇAS DE RUA (Maio de 2009) – Exploram-se diversos conceitos relacionados com 

as Crianças de Rua, apresentando-se estudos nacionais e internacionais e dados estatísticos. Apresentamos o 

Sector do IAC Trabalho com Crianças de Rua – Em Família para Crescer.

Disponível on-line »

InfoCEDI  n.º  16  sobre  LITERATURA INFANTIL  (Junho  de  2009)  –  Discutimos  o  conceito  de  literatura 

produzida  para  a  infância  e  da  sua  correcta  designação  ("Literatura  Infantil  ou  Literatura  de  Potencial 

Recepção Infantil?"). Falamos do Plano Nacional de Leitura e de promoção da leitura. Apresentamos estudos 

científicos sobre contos de fadas, lendas, poesia, cantigas de embalar, fábulas e banda desenhada. Dos contos 

tradicionais à literatura contemporânea, de Hans Christian Andersen aos irmãos Grimm, passando pelos livros 
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InfoCEDI n.º 28 – Instituto de Apoio à Criança

da  Anita  até  Harry  Potter.  Exploramos  a  relação  texto-imagem na  Literatura  Infantil  assim como  a  sua 

presença  no  meio  escolar.  Avaliamos  o  papel  dos  bibliotecários  enquanto  mediadores  literários. 

Complementamos com estudos sobre autores portugueses de Literatura Infantil, nomeadamente Matilde Rosa 

Araújo,  Luísa  Ducla  Soares,  Sophia  de  Mello  Breyner  Andresen,  Manuel  António  Pina,  José  Jorge  Letria, 

António Torrado, Manoel de Barros e José Saramago. São apresentados dados estatísticos sobre hábitos de 

leitura dos portugueses nomeadamente em relação a “Livros infantis/juvenis”.

Disponível on-line »

InfoCEDI n.º 17 sobre A CRIANÇA E A TOXIDODEPENDÊNCIA (Julho de 2009) –  Apresentam-se os diversos 

tipos de drogas e os efeitos do seu consumo a curto e a longo prazo. Focamos igualmente o alcoolismo e o 

tabagismo. Tendo em vista a prevenção da toxicodependência definimos factores de risco e de protecção. 

Vários subtemas são tratados: "Filhos de Pais Toxicodependentes", "Prevenção em Meio Escolar", "As Drogas na 

Internet" e "A Criança Vítima do Tabagismo".

Disponível on-line »

InfoCEDI n.º 18 sobre A CRIANÇA E OS TELEMÓVEIS (Setembro de 2009) –  Número dedicado à "geração 

polegar".  O uso dos  telemóveis  na educação e a influência  do uso dos  telemóveis  na  saúde são os  dois 

subtemas abordados.

Disponível on-line »

InfoCEDI n.º 19 sobre PERTURBAÇÕES DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

(Outubro de 2009) – Em análise estão a anorexia e bulimia nervosas e outros transtornos alimentares. Os seus 

sintomas  físicos,  psicológicos  e  comportamentais.  Os  riscos  associados  a  estas  doenças,  e  o  respectivo 

tratamento. "Perturbações do comportamento alimentar na Internet" e "relação entre as perturbações do 

comportamento alimentar e a alexitimia" são os subtemas contemplados.

Disponível on-line »

InfoCEDI n.º 20 sobre A CRIANÇA COM HIV/SIDA (Novembro de 2009) –  Além de informação fundamental 

sobre esta doença e os vários modos de transmissão são evidenciados os seguintes tópicos: a transmissão da 

mãe para a criança (Transmissão Vertical); educação para a prevenção; a SIDA e as crianças de rua; a SIDA e a 

Criança a viver em Instituição; a actividade lúdica no tratamento da SIDA pediátrica.

Disponível on-line »
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InfoCEDI n.º 28 – Instituto de Apoio à Criança

InfoCEDI n.º 21 sobre A CRIANÇA COM HIPERACTIVIDADE E DÉFICE DE ATENÇÃO (Dezembro de 2009) –  É 

sobre a criança com Distúrbio Hiperactivo e Défice de Atenção (DHDA) na sua relação com a escola, a família 

e em contextos em que é vítima de maus-tratos ou violência familiar. Constitui-se o enquadramento legal e 

apresentam-se dados estatísticos a nível nacional e internacional.

Disponível on-line »

InfoCEDI  n.º  22  sobre  A CRIANÇA E  A VIOLÊNCIA NOS  VIDEOJOGOS  (Janeiro  de  2010)  –  Fala-se  da 

importância dos videojogos na vida das crianças e jovens e a questão da violência. Faz-se uma síntese de 

vantagens e desvantagens dos videojogos e apresenta-se o sistema de classificação dos videojogos aprovados 

pela CCE, organizado em escalões de classificação etária, o PEGI.

Disponível on-line »

InfoCEDI n.º 23 sobre EDUCAÇÃO SEXUAL DOS JOVENS (Fevereiro de 2010) –  Trata a educação sexual na 

família e na escola (manuais escolares, formação inicial de professores, linhas orientadoras em Portugal). 

Aborda ainda questões como o papel da Internet na Educação para a Sexualidade em actividades on-line, o 

impacto dos Media nos comportamentos sexuais dos adolescentes e a participação dos jovens em tomadas de 

decisão relativas a programas de saúde sexual e reprodutiva. Apresenta-se um conjunto de recursos para 

jovens da responsabilidade da Associação para o Planeamento da Família.

Disponível on-line »

InfoCEDI n.º 24 sobre BULLYING NAS ESCOLAS (Março de 2010) – Definimos bullying nas suas várias formas, 

incluíndo o ciberbullying. Distinguimos as situações de bullying das vulgarmente associadas à indisciplina ou à 

violência escolar. Falamos dos efeitos deste tipo de agressão. Discriminamos as características das crianças 

vítimas e das agressoras assim como os sinais de alerta mais frequentes.

Disponível on-line »

InfoCEDI n.º 25 sobre CRIANÇAS COM PERTURBAÇÕES DO AUTISMO E SÍNDROME DE ASPERGER (Abril de 

2010) – Damos a conhecer as características essenciais do Autismo e Síndrome de Asperger, desenvolvimento 

das crianças com perturbações do espectro do Autismo (PEA), identificação e intervenção precoce. Focamos a 

educação inclusiva e o ensino especial (incluíndo o modelo TEACCH de ensino estruturado, a dançoterapia, 

equitação psico-educacional e balneoterapia). Outros subtemas contemplados são: necessidades das famílias 

com crianças  com PEA,  recurso  educacional  às  novas  tecnologias (apresentação  de diversos  programas), 
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relação entre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e autismo.

Disponível on-line »

InfoCEDI n.º 26 sobre PARTICIPAÇÃO DA CRIANÇA (Maio de 2010) –  O objectivo foi clarificar o conceito e 

Direito da Criança à participação assim como as suas diversas aplicações possíveis. Fala-se do equilíbrio difícil 

entre  o  direito  de  protecção  e  o  direito  de  participação.  O  enquadramento  legal  aplicável  é  extenso. 

Incluímos  aqui  o  direito  à  opinião  da  criança  no  domínio  do  Código  Civil,  no  âmbito  da  Família, 

nomeadamente em casos de divórcio e consequente regulação do poder paternal e adopção.

Disponível on-line »

InfoCEDI n.º 27 sobre A CRIANÇA E O FUTEBOL (Junho de 2010) – A relação entre o futebol e o Direito da 

Criança a Brincar. O papel desta modalidade desportiva na saúde, desenvolvimento e educação do jovem, 

inclusivamente em meios desfavorecidos.  Procede-se à apresentação da campanha conjunta UNICEF-FIFA. 

Apresentam-se estatísticas, legislação e listagem de websites relativos a esta temática. 

Disponível on-line »

Menções ao InfoCEDI

Não podemos deixar de agradecer a todos os que têm contribuído para o sucesso desta publicação, através da 

sua divulgação. Listamos abaixo alguns exemplos.

Revista Noesis 

(da Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular, Ministério da Educação)

N.º 76 Janeiro/Março 2009, p. 56 Disponível on-line »

N.º 81 Abril/Junho 2010, p. 39 Disponível on-line »

Sociedade Portuguesa de Pediatria

Disponível on-line »
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Plataforma comemorativa dos 50 e 20 anos dos Direitos da Criança

Disponível on-line »

CONFAP

Disponível on-line »

Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti

Disponível on-line »

Portal da Criança

Disponível on-line »

Para informações sobre seminários, conferências, congressos, cursos e acções de formação 

 acompanhe o nosso blogue Crianças a torto e a Direitos. 
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