
 

Fórum Sobre os Direitos das Crianças e dos Jovens 
  

 

“Os Direitos das Crianças na Sala de Aula” 

 

 

Em 2009 foi criada a Plataforma Comemorativa dos 50 anos da Declaração dos Direitos 
da Criança e dos 20 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança, da qual fizeram 
parte as organizações com intervenção direta e indireta sobre e com as crianças.  
 
Após um ano de comemorações, os membros decidiram constituir o “Fórum sobre os 
Direitos das Crianças e dos Jovens” que tem o propósito de potenciar o trabalho em 
rede, através da criação de um espaço de diálogo, intercâmbio de ideias, saberes e 
pontos de vista entre organizações que trabalham com e para as crianças e jovens. 
Com esse propósito os vinte membros fundadores firmaram uma carta de 
compromisso, a 1 de junho de 2011. 
 
Atualmente composto por vinte e cinco membros, o objetivo deste Fórum é contribuir 
para a defesa e promoção dos direitos sociais, culturais, económicos e civis das 
crianças e dos jovens. O compromisso assinado pelos membros do Fórum possibilita o 
conhecimento mútuo e a partilha de recursos, esforços e saberes com um objetivo 
comum: contribuir para a defesa e promoção dos direitos das crianças e dos jovens 
enquanto sujeitos de Direito. 
 
Sendo um dos objetivos a promoção dos Direitos, as organizações que compõem o Fórum 
consideram importante a sensibilização e promoção dos direitos da criança junto dos mais 

variados públicos pelo que se propõem dinamizar algumas actividades para operacionalizá-
los nos vários contextos de vida das crianças.    
 
Neste sentido realiza-se uma sessão de sensibilização a esta temática no dia 14 de 

Abril, das 17h às 19h, na Associação de Jardins Escolas João de Deus (Avenida Álvares 

Cabral, nº69, Lisboa). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Programa 

 

17h Acolhimento/Apresentação – Dr.ª Lídia Marôpo 

 
17h15 Ateliers  

 

  Jogo lúdico-pedagógico “Direitos com Arte” | Espaço a Brincar – Uma Viagem 
pelos Direitos da Criança | Câmara Municipal de Lisboa 

  “Quero ir à escola…” reflexão sobre o direito à educação e as desigualdades 
no acesso à escola – Programa Educação pelos Direitos – UNICEF Portugal e 
Centro Social Paroquial S. Maximiliano Kolbe 

 

  “Quatro Grupos de Direitos – sensibilização sobre a Convenção sobre os 
Direitos da Criança – Programa Educação pelos Direitos – UNICEF Portugal, 
SOLAMI e Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva 

 

  “Pistas para uma Escola Feliz”- peddy paper de devolução do diagnóstico às 
crianças da Escola Básica do 1º Ciclo de Batudes – Programa “Agir pelos 
Direitos…Eu Participo” – Câmara Municipal de Palmela, UNICEF Portugal e 
E.B.1 de Batudes 

 
18h15 Intervalo 

 
18h30 Partilha/Conclusões – dinamização Dr.ª Lídia Marôpo 
 
 
Dia 14 de Abril 2016  

17h-19h 

Local – Museu João de Deus - Associação de Jardins Escolas João de Deus (Avenida Alvares Cabral, 

nº69, Lisboa) 

 


