formação | workshops | seminários

18 e 19 junho 2018 e 2, 3 e 4 julho 2018 | 30 horas

Formação em Direitos
das Crianças
A Convenção sobre os Direitos da Criança em
Prática
A Convenção sobre os Direitos das Crianças é um texto inovador
que transformou a visão tradicional sobre a infância e sobre as
crianças. Pela primeira vez, a infância é reconhecida como uma
fase única, com valor próprio, e as crianças são vistas como
seres sujeitos de direitos. Porém, a Convenção não providencia
apenas um quadro legislativo ela estabelece também um
conjunto de princípios fundamentais que deverão ser aplicados
pelos serviços e pelas/os profissionais que trabalham em prol das
crianças e adolescentes. A consideração do superior interesse
das crianças, o respeito pelas suas capacidades em
desenvolvimento, a não discriminação e o direito à participação
são apenas alguns desses princípios que, devem refletir-se na
prática quotidiana das organizações.

conteúdos programáticos
Introdução à Convenção sobre os Direitos da Criança e à
relação entre necessidades e direitos| Princípios gerais da
CDC e sua implementação | A participação das crianças e
jovens | Uma abordagem holística à proteção das crianças e
jovens | Acesso à justiça adaptada às crianças

Pretende-se, assim, com esta formação contribuir para práticas
profissionais cada vez mais centradas nas crianças e nos seus
direitos e para uma progressiva cultura que considere as crianças
para além de seres objeto de proteção.

objetivos gerais
Dar a conhecer Convenção sobre os Direitos da Criança
(CDC); Promover práticas profissionais e institucionais
centradas nos direitos das crianças que conduzam à
promoção dos direitos e à proteção das crianças.

A formação que agora se divulga foi concebida no âmbito de um
projeto transnacional, promovido pelo CESIS e cofinanciado pelo
programa da Comissão Europeia “Direitos, Igualdade e Cidadania”
e foi já ensaiada junto de 125 pessoas de diferentes países da EU.

metodologias de formação e avaliação
Expositivo, interrogativo, exercícios em grupo.
Participação ativa dos/as participantes.
Preenchimento de ficha de avaliação individual no final
do programa.

dias 18 e 19 junho 2018 e 2, 3 e 4 julho 2018 horário 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00 duração 30 horas
local Av. 5 de Outubro nº12, 4º Esq., 1050-056 LISBOA
preço 350€
público-alvo Profissionais de instituições públicas ou privadas que intervêm na área da infância e a todas/os profissionais que
quiserem aprofundar conhecimentos no domínio dos direitos das crianças.
área de formação 762 – Trabalho Social e Orientação
modalidade de formação Formação contínua de atualização forma de organização da formação Formação presencial
critérios de seleção Profissionais que trabalhem com crianças e jovens em acolhimento Profissionais que integrem CPCJ.
Número de ordem de receção da inscrição (máximo 12; mínimo 10)
certificado de formação Presença obrigatória em pelo menos 80% do total da duração da ação
formadora Ana Cardoso.
Ficha de inscrição online
Após confirmação da sua inscrição, o pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária (NIB 0035 0229 00007472330 87),
numerário ou cheque (à ordem de CESIS – Centro de Estudos para a Intervenção Social).
As inscrições são limitadas a 12 participantes e devem ser realizadas até ao próximo dia 8 de junho.

