
Mês de abril        Prevenção de maus tratos na infância       Serei o que me deres.... que seja amor! 

2ªfeira 3ºfeira 4ªfeira 5ªfeira 6ªfeira sábado domingo 

  1 (dia das mentiras) 
Realiza um jogo do faz de 

conta  

2Conte ou leia uma 
história ao(s) filho(s)

 

3 Jogo das emoções 
Como me sinto quando... 
ex: recebo  

 uma prenda 

4 - Reunir material 
reutilizavel 
(lixo) e 
imaginalção 
para constr 
uir um laço azul  

5- Construir um laço azul 
e coloca-lo em janela ou 
varanda 

 

6 Pedir colaboração dos 
filhos nas tarefas caseiras 

 

7 - Ler um livro em 
conjunto com a  família  

8 - Asas à 
imaginação 
Confeção do 
símbolo da paz  
(pombas brancas) 

9 Brincadeira com 
palavras 
com a 
mesma 
terminaçáo 
Ex: pão/cão/Jo ão... 

10 - Desenhar a caricatura 
dos 
elementos da 
famíla 
 

11 - Vamos cozinhar em 
conjunto 

12 - Pinta um arco-iris 
com votos de que “tuda 
vai ficar bem” 

 
 

13 - Conversa sobre os 
gostos de cada um. “O 
que eu mais gosto é...” 

14 - Pesquisar ditados 
populares, lenga lengas 
ou adivinhas 
e reproduzir 
em sessão 
familiar 

15 - Vamos cozer farinha 
com água para fazer 
modelagem 

16 -Envia aos teus 
contactos ou deixa na 
porta do vizinho uma 
pomba branca com um 
laço azul e escrito Não 
aos maus tratos 

17 - Partilhar foto do 
vosso laço azul grande, 
nas 
redes 
sociais 

18 - Ligar aos avós ou 
outros  familares isolados 

19 Desenha as mãos dos 
elementos da família. 
Recorta e 
inventa o 
que fazer 
com elas. 

20 - Vamos fazer umas 
patorras em cartão. 
Agora vamos fazer 
caminhada em casa. 

21 - Fazer um bolo para o 
lanche  

 

22 - Pensar em frases 
carinhosas, escrever e 
distribuir 
pelos 
elementos 
da família  

23 - Conversar sobre a 
situação atual 

 

24 - Com material velho 
vamos confecionar cravos 

25 - colocar os cravos em 
local a combinar por pais 
e filhos. 

26 - Confecionar –
Quantos queres 

   

27 - Com uma garrafa 
plastico e um cordel 
confeciona 
um jogo 
para 
brincarem a 
pares 

28 - Jogo do espelho 
(frente a frente. Quem faz 
de espelho tem que imitar 
todos os 
gestos do 
outro 
quase em simultâneo, 
pelo que deve ser feito 
lentamente 

29 - Recorta pés e mãos , 
cola no chão ou onde for 
possivel e faz uma pista  
de exercícios 
 

i  

30 - Pelas 15:00 tire uma fotografia 
da  janela ou varanda e mostre o seu 
laço azul e uma frase de fim aos 
maus tratos 

 
Envie a foto para o e.mail 
cpcj.Penela@cnpdpcj.pt 

FIM aos 
maus 
tratos na 
infancia 

 

Não pactue com a 
violência! 
Denuncie! 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

História do Laço Azul (Blue Ribbon) -  A Campanha do Laço Azul (Blue Ribbon) iniciou-se em 1989, na 

Virgínia, E.U.A. quando uma avó, Bonnie W.Finney, amarrou uma fita azul à antena do seu carro “para 

fazer com que as pessoas se questionassem”. A história que Bonnie Finney contou aos elementos da 

comunidade que se revelaram “curiosos” foi trágica e sobre os maus-tratos à sua neta, os quais já tinham 

morto o seu neto de forma brutal.  

E porquê azul? Porque apesar do azul ser uma cor bonita, Bonnie Finney não queria esquecer os corpos 

batidos e cheios de nódoas negras dos seus dois netos. O azul servir-lhe-ia como um lembrete constante 

para a sua luta na protecção das crianças contra os maus-tratos.  

A história de Bonnie Finney demonstra-nos como o efeito da preocupação de um único cidadão pode ter 

no despertar das consciências do público, em geral, relativamente aos maus-tratos contra as crianças, na 

sua prevenção e na promoção e protecção dos seus direitos. 

 

 


