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Introdução
Apresenta-se o Plano de Ações de Formação para o ano de 2017 para apreciação pelos
estimados associados da Associação de Amigos da Criança e da Família Chão dos
Meninos, stakeholders e entidades parceiras.
A melhoria contínua do trabalho direto com as crianças requer um investimento na
formação teórica dos técnicos com vista ao desenvolvimento de competências
profissionais. Este trabalho, por um lado, contribui para a formação interna e, por outro
lado, para a disseminação de conhecimentos junto do público que intervém com
crianças e jovens em risco.
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Caracterização da Associação
A Associação de Amigos da Criança e da Família “Chão dos Meninos”, adiante designada
por Associação, é uma instituição particular de solidariedade social, sob a forma de
associação, sem fins lucrativos. Tem por objetivos proceder ao estudo interdisciplinar
das situações relativas às crianças e jovens em risco e respetivas famílias bem como
promover, dinamizar e organizar respostas adequadas de proteção e promoção dos
Direitos Humanos da Criança e de apoio às suas famílias.

Resposta de ambulatório
O Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) é uma resposta de
apoio especializado às famílias com crianças e jovens, vocacionado para a prevenção e
reparação de situações de risco psicossocial mediante o desenvolvimento de
competências parentais, pessoais e sociais das famílias, enquadrado pela Portaria n.º
139/2013 de 2 de abril. As modalidades de intervenção são: preservação familiar, ponto
de encontro familiar e reunificação familiar.

Respostas de acolhimento
Destinadas a crianças e jovens em situação de perigo psicossocial, as nossas respostas
de acolhimento temporário pressupõem uma intervenção social, terapêutica e
pedagógica especializada com as crianças, jovens e suas famílias, com vista ao regresso
das crianças e jovens ao seu meio natural de vida.
Casa de Acolhimento Residencial de âmbito nacional, com jovens entre os 13-25 anos.
Casa de Acolhimento Residencial de âmbito nacional, para crianças dos 0-12 anos;
Apartamento de autonomização de âmbito nacional, para jovens dos 18-25 anos.
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Projetos
A Associação Chão dos Meninos tem realizado candidaturas a Projetos, nas quais inclui
como uma das principais atividades desenvolver ações de formação dirigidas a alunos/as
e a profissionais de várias áreas.
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Plano de formação
Mês

AEF

Designação da ação

Duração

Local

Preço

Março

762

7h

25€

Setembro

762

Violência vicariante: intervenção
socioterapêutica
Intervenção da saúde: maus
tratos a crianças e jovens

7h

25€

Objetivos
- Capacitar profissionais que trabalhem com crianças e jovens em risco;

Indicadores e resultados
-Numero de ações realizadas;
- Número de participantes nas ações;
- Documentos do dossier técnico-pedagógico;

- Questionários de avaliação da satisfação dos/as formandos/as com os seguintes indicadores:

Dimensão

Indicador

Coordenação pedagógica

Qualidade dos meios técnico-pedagógicos
Apoio prestado pelo/a coordenador/a
Adequação do número de horas da ação de
formação
Adequação da calendarização
Adequação da distribuição do horário

Desempenho do/a formador/a

Qualidade dos conteúdos
Pontualidade e assiduidade
Qualidade dos materiais fornecidos
Qualidade da metodologia de trabalho
Nível de cumprimento do plano de formação
Forma como dinamizou as sessões
Adaptação do programa às necessidades dos/as
formandos/as
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Domínio

relativamente

ao

conteúdo

e

temáticas tratadas

- Relatório final de atividade
Resultados a alcançar
- Alargar as competências de técnicos que intervém com crianças e jovens em risco;
- Realizar parcerias com formadores externos;

Recursos humanos e materiais a afetar aos projetos
Nome

Função

Interno

Paula Nobre de Deus

Gestora de formação

X

Paula Nobre de Deus

Coordenadora Pedagógica

X

Helena Lóios

Colaboradora que assegura

X

Humanos

Externo

o atendimento diário
Evorapoc

Contabilidade

X

Manuel Carona

Formador

X

Marta Grilo

Formadora

X

Computador
Telefone
Materiais

Folhas de papel
Canetas
Projetor
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