Editorial

As crianças e os jovens passaram a
ter uma voz mais ativa na Rede
Construir Juntos com a criação do
grupo

no

Facebook

“Crescer

Juntos”, indo ao encontro das suas
propostas,

formalizadas

com

a

criação da Rede Juvenil Crescer
Juntos.
Além disso, no seguimento do que
já acontecia nos anos anteriores,
para o ano 2012, e no âmbito do

Ano Europeu do Envelhecimento
Ativo e da Solidariedade entre
Gerações, pretende-se sensibilizar
as

crianças

e

importância

jovens
desta

para

temática,

promovendo

a

gerações

conhecimentos,

de

a

partilha

entre
de

experiências, brincadeiras, jogos…
O desafio assenta na elaboração de
um trabalho temático enquadrado
no tema do Ano Europeu e no
desenvolvimento

de

uma

ação

Rede Juvenil Crescer
Juntos
 A Rede Construir Juntos na
rede virtual Facebook
Procurando dar resposta às propostas
das crianças e jovens apresentadas no
encontro anual da RCJ, que decorreu
no dia 21 de Novembro de 2012, em
Coimbra, criou-se no Facebook, o
Grupo “CRESCER JUNTOS”.
Os membros do "CRESCER JUNTOS"
são jovens e técnicos das instituições
da REDE CONSTRUIR JUNTOS.
Neste grupo, os jovens poderão trocar
e partilhar informações e experiências
enriquecedoras, numa Rede que se
pretende alargada a todo o país.
O grupo “Crescer Juntos” foi criado na
página do Facebook do IAC e os
membros podem aderir de uma forma
simples. Apenas precisam de ser
indicados pelas instituições parceiras
da Rede e possuírem página no
Facebook.
Este Grupo possui um Regulamento
que, embora muito sintético, indica de
forma simples as regras que todos os
membros devem respeitar.
Uma vez que estas regras
fundamentais,
passamos
à
transcrição:

em diferentes momentos, várias
ações com vista a exponenciar as
competências

de

participação

e

solidariedade nos mais jovens e
produzir

assim,

multiplicador,

um

alertando

efeito
para os

desafios do futuro.

A equipa de Coimbra

JUNTOS podemos crescer muito mais.

 ENCONTROS REGIONAIS

• ÉVORA

No dia 14 de março, na sede da Associação
“Chão dos Meninos” realizou-se o 1º Encontro
da Rede Juvenil “Crescer Juntos”, do Pólo de
Évora.
Participaram 20 jovens das seguintes
instituições: Associação Chão dos Meninos,
ADBES, Associação Terra Mãe e Cercimor.
Trabalharam-se a questão das regras de
funcionamento do Grupo Crescer Juntos, o
tema do Ano Europeu do Envelhecimento
Ativo e a programação da actividade
intergeracional.

• LISBOA

são
sua

intergeracional.
Neste sentido, serão desenvolvidas,

Até à data o “Crescer Juntos” já possui 26
membros, dos quais 15 são jovens.

REGULAMENTO
DO
GRUPO
“CRESCER JUNTOS”:
Os membros devem ler e aceitar os
“Termos
de
Utilização
do
Facebook”, dos quais se sublinham
os seguintes aspetos:
1 – Os utilizadores não podem ter
idade inferior a 13 anos;

No dia 27 de março de 2012, teve lugar o
primeiro encontro do Pólo de Lisboa da Rede
Juvenil Crescer Juntos, no IPJ de Moscavide,
onde participaram jovens da Ajuda de Mãe, da
Associação Luís Pereira da Mota e Centro
Cultural e Social de Santo António dos
Cavaleiros. O Instituto de Apoio à Criança e a
APAV também estiveram presentes.

2 – Não publicar ou partilhar
informação difamatória, abusiva,
intimidatória ou ilegal;

Neste encontro, falou-se sobre o tema deste
ano, Envelhecimento Ativo e Solidariedade
entre Gerações e planeou-se o próximo
encontro, que será já no dia 28 de abril.

3 – Não fazer uploads, anexar
ficheiros ou qualquer outro tipo de
informação que esteja protegida
por direitos de autor;

Fez-se, também a adesão ao grupo do
facebook "Crescer Juntos", no qual se espera
trocar ideias e experiências interessantes com
jovens de outras partes do País.

4 – Não publicar fotos e vídeos
sem consentimento das pessoas
ou entidades neles constantes.

Foi uma tarde muito rica em ideias, preditora
de mais um ano cheio de novas experiências e
aprendizagens!

Outras informações
 Ações

realizadas no IAC - Açores

A sessão, que contou com a participação de 22 formandos,
decorreu nas instalações da EAPN Portugal - Núcleo distrital de
Coimbra.
Durante a manhã, os formadores, Alberto Silva e Manuela
Fraga, iniciaram a ação com algumas dinâmicas, de forma a
possibilitar ao grupo de formandos uma maior interação. De
seguida, foram apresentadas as drogas mais consumidas na
atualidade, os seus efeitos e possíveis tratamentos.

- No dia 16 de fevereiro de 2012, foi ministrada uma ação
de sensibilização sobre o tema "Segurança na Internet"
pelos elementos do PIPP (Programa Integrado
Policiamento Proximidade) - Escola Segura de Ponta
Delgada.
- No dia 08 de março de 2012, elementos do PIPP - Escola
Segura de Ponta Delgada dinamizaram também uma ação
de sensibilização sobre o tema "Violência no Namoro" ,
tendo estado presentes 5 jovens acompanhados por 2
monitores.
- No dia 29 de março, foi ainda dinamizada uma ação de
sensibilização sob o tema "Bullying", pelos elementos do
PIPP, tendo estado presentes 7 jovens acompanhados de 3
monitores.

No período da tarde, Francisco Silva, sensibilizou os formandos
para a importância da prevenção, para as redes de
referenciação disponíveis, assim como para os diferentes sinais
indicadores de consumo.
Desta forma, o objetivo foi dotar os técnicos de ferramentas
adequadas que lhes permitam lidar com situações de consumos
entre os jovens, com os quais lidam diariamente e atualizar
informação sobre as possíveis respostas existentes para a
prevenção e tratamento desta problemática, sempre numa
perspetiva sistémica.
- No dia 14 de março teve lugar no Centro de Acolhimento
temporário do Loreto em Coimbra a ação “Prevenção de
Comportamentos de Risco”.

Estas ações decorreram nas Instalações do Centro de
Desenvolvimento e Inclusão Juvenil – CIEV.
O Supervisor PIPP - Programa Integrado Policiamento
Proximidade, Idalécio Faial (Chefe Polícia)

 Ações de Sensibilização em Coimbra
O Instituto de Apoio à Criança – Fórum Construir Juntos
tem vindo a promover ações de informação/ sensibilização
destinadas às equipas das instituições parceiras da Rede
Construir Juntos, professores, psicólogos e estagiários dos
Gabinetes de Apoio ao Aluno e à Família, da região centro.
- No dia 16 de fevereiro decorreu a Ação de
Informação/Sensibilização
subordinada
ao
tema
“Problemas da Adição: as Redes de Referenciação”
dinamizada por técnicos do IDT- CRI de Coimbra.

Esta ação, cujo objetivo foi dotar os formandos de alguns
conhecimentos práticos para a prevenção de comportamentos
de risco, foi dinamizada por Isabel Duarte e Sónia Valente do
IAC – Projeto Rua que partilharam algumas das boas práticas
utilizadas ao longo da existência do Projeto Rua com crianças,
jovens e respetivas famílias.
- No dia 11 de Abril irá decorrer na Casa de Formação Cristã
Rainha Santa em Coimbra, a ação “Intervenção em Educação
Sexual: conceitos de sexualidades, modelos de intervenção”. A
dinamização desta ação é da responsabilidade do técnico da
Cáritas Diocesana de Coimbra, Fernando Santos.
Pretende-se aprofundar os conhecimentos sobre conceitos de
sexualidade, aumentar o conhecimento sobre a história da
educação sexual em Portugal, conhecer melhor o quadro ético
de intervenção em educação sexual e melhorar os
conhecimentos sobre os modelos de educação sexual com vista
a aumentar o nível de intervenção dos técnicos que trabalham
diariamente com crianças e jovens.
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