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FICHA DE INSCRIÇÃOFICHA DE INSCRIÇÃOFICHA DE INSCRIÇÃOFICHA DE INSCRIÇÃO    

    

Nome:_________________________________________________________________ 

 

Profissão: ______________________________________________________________ 

 

Telefone:_____________________E-mail:____________________________________ 

 

Entidade:______________________________________________________________ 

 

Concelho_________________________________________________________ 

 

Inscrição no workshop temático 

(Por favor, coloque uma cruz no workshop escolhido – apenas um) 

 

___ “Massagem nas Escolas – Toque positivo para relaxamento e prevenção do bullying” 

___ “Vamos Prevenir: As Aventuras do Búzio e da Coral” 

___ “A Viagem de Peludim” 

(mais informação sobre estes temas na página seguinte…) 

 

Enviar inscrição, até dia 05 de setembro de 2016, para o email: associal@cm-azambuja.pt 
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“Massagem nas Escolas – Toque positivo para relaxamento e prevenção do bullying” 

• Ana Ferreira 

Apresentação da experiência do Programa Massagem nas Escolas desenvolvido em Jardins-de-

infância e Escolas do 1º Ciclo de S. João da Madeira e Oliveira de Azeméis. Seguindo o programa 

inglês MISA - Massage in Schools, as aulas em questão envolvem música, meditação, yoga e outras 

atividades, sempre com o objetivo de promover momentos de bem-estar que possam verificar-se em 

contexto de sala de aula e ser replicados em família. 

Uma estratégia revolucionária para substituir o bullying pelo respeito e reduzir a violência. (Sylvie 

Hétu e Mia Elmsater em "Touch in Schools") 

 

“Vamos prevenir: As aventuras do Búzio e da Coral” 

• Rute Agulhas, Nicole Figueiredo, Joana Alexandre 

“Vamos prevenir: As aventuras do Búzio e da Coral” é um jogo de tabuleiro para desenvolvimento de 

competências em crianças e adultos, que lhes permite lidarem com a problemática do abuso sexual 

infantil. 

Através das aventuras das personagens Búzio e Coral, e recorrendo a atividades lúdicas como a 

mímica ou o desenho, crianças dos 6 aos 10 anos podem aprender a distinguir um bom e um mau 

segredo, um toque agradável ou intrusivo, ou a reconhecer os perigos que a utilização da internet 

pode conter. 

O jogo foi desenhado com base na literatura existente, sobretudo a nível internacional e em 

colaboração com pais, crianças e técnicos de diferentes áreas (psicólogos, inspetores da Polícia 

Judiciária, professores). 

Neste workshop será apresentado o jogo, com a possibilidade de manipulação do mesmo, 

permitindo aos profissionais perceber as respetivas possibilidades e contextos de aplicação. 

Prevenir não é colocar na criança a responsabilidade de evitar o abuso. É dotá-la de conhecimentos e 

capacidades para identificar contactos físicos adequados e inadequados, saber expressar diferentes 

emoções, e saber pedir ajuda. 

 

“A Viagem de Peludim” 

• Vânia Beliz  e Sara Rodi  

Apresentação do livro e ferramenta “A Viagem de Peludim”, que permite apoiar famílias e 

comunidade educativa em várias temáticas importantes para o bem-estar das crianças, como são 

exemplo: a igualdade de género, o cuidado com o corpo dando respostas às inúmeras dúvidas das 

crianças relativas à conceção, nascimento, assumindo-se também por isto num instrumento valioso 

para a prevenção da violência sexual. 

Para além de um livro, este projeto, dirigido às crianças do Ensino Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino 

Básico, conta com várias ofertas formativas que permitirão capacitar educadores, professores e 

famílias na área da educação sexual. 


