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Rede Construir Juntos  

Eixo dos Direitos da Criança 

 

Plano de Ação da Rede Juvenil Crescer Juntos - 2021/2022 

 

Devido à pandemia, o projeto Rede Juvenil Crescer Juntos desde final de 2019 a 2021 ficou de alguma 

forma comprometido, não tendo sido possível realizar grande parte das atividades previstas, 

nomeadamente o Intercâmbio Nacional, momento em que os jovens habitualmente decidem o tema a 

desenvolver no ano letivo seguinte.  

No entanto, no dia 23 de outubro de 2021, realizou-se um Encontro de Crianças e Jovens à distância, com a 

presenças de crianças e jovens de todo o país, tendo-se partilhado testemunhos de participação na Rede 

Juvenil e escolhido o tema a trabalhar neste ano letivo: “Ambiente Digital”. 

Fica, porém, ao critério de cada Polo/Instituição que integrar o projeto, a escolha do subtema, perspetiva 

de abordagem, de objetivos mais específicos e de atividades que mais se adaptem à faixa etária, às 

características, aos interesses, às necessidades e expetativas do grupo-alvo. 

 

Objetivos Gerais 

 Dinamizar a Rede Juvenil Crescer Juntos através de ações presenciais; 

 Promover um uso saudável das novas tecnologias;  

 Promover uma utilização segura da Internet e a consciencialização das crianças e dos jovens para os 

riscos associados à utilização da Internet; 

 Partilhar experiências; 

 Promover a participação, a autonomia, o espírito crítico e de iniciativa e a socialização na 

aprendizagem e no relacionamento com o outro. 
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Ambiente Digital 

Destinatários:  

Crianças e jovens com idades entre os 10 e os 18 anos, orientados/acompanhados pelos técnicos das 

instituições, membros da Rede Construir Juntos. 

Ações 

Âmbito 

Calendarização Dinamização 
Polos 

Regionais 
Nacional 

 

1º Momento:  

Reunião com as crianças/jovens  

 
-Apresentação da dinâmica e 

objetivos da Rede Crescer Juntos 

para os novos membros; 

-Apresentação, sensibilização e 

reflexão sobre a temática  

- Planificação de atividades. 

 

x  

Até final de 

dezembro de 

2021 

. IAC – Polo de 

Coimbra 

. IAC – PR 

. IAC- Cooperação 

. Polos Regionais 

. Instituições de cada 

Polo 

 

2º Momento: 

Dinamização de atividades sobre a 

temática 

Sugestões: 

-Partilha de conhecimentos e 

experiências, workshops; atividades 

lúdicas e educativas…; 

-Webinares temáticos; 

-Visitas a locais de interesse no 

âmbito do projeto; 

-Elaboração de cartazes, filmes, 

powerpoints, fotos, músicas e/ou 

outros materiais; 

-Participação em Concursos; 

-Outras atividades… 

 

x  

Até final de 

junho de 2022 

(o número de 

encontros e ou 

atividades fica 

ao critério de 

cada Polo) 

. IAC – Polo de 

Coimbra 

. IAC – PR 

. IAC- Cooperação 

. Polos Regionais 

. Instituições de cada 

Polo 
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3º Momento: 

Intercâmbio Nacional de Crianças e 

Jovens – Lisboa ou Coimbra * 

 

Participantes (máximo 45): 

- 3 crianças/jovens, dos 10 aos 18 

anos,   por Polo. Dependendo do nº 

de Polos participantes, o nº de 

participantes pode ser ajustado; 

- 1 a 2 técnicos por Polo. 

 

Ações a desenvolver: 

 -Apresentação, análise e conclusões 

dos trabalhos desenvolvidos pelos 

diferentes Polos; 

-Participação em atividades; 

-Apresentação de proposta de tema 

e atividades para o ano letivo 

2022/2023. 

* Caso as medidas sanitárias não 

permitam a realização deste 

encontro, prevê-se a realização de 

um momento online para partilha e 

apresentação das conclusões por 

parte dos jovens de cada Polo/ 

instituição que esteja envolvido no 

Projeto.  

x x 

Durante 3 dias 

– 6, 7 e 8 julho 

de 2022 

 

. IAC – Polo de 

Coimbra 

. IAC – PR 

. IAC- Cooperação 

. Instituições parceiras 

da RCJ com Jovens no 

Intercâmbio 

Avaliação: 

 Contínua (realizada em cada encontro de crianças/jovens) 

 


