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Introdução

Os maus tratos na infância referem-se às situações de abuso e negligência relativamente 
a crianças e jovens até aos 18 anos de idade. Estas situações englobam qualquer tipo de 
violência física e/ou emocional, abuso sexual, abandono, negligência e exploração, o que 
resulta em danos reais ou potenciais à saúde, sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade 
da criança, num contexto de uma relação de responsabilidade, confiança ou poder. A 
exposição à violência entre casais também poderá ser considerada uma forma de violência 
infantil (definição da OMS, 2020).

De acordo com Sampson (2017), o conceito de eficácia coletiva pode traduzir-se por uma 
sociedade mais coesa, pois as comunidades que “partilham expectativas de controlo, 
ação social e eficácia” tendem a ter maior sustentabilidade e a serem mais eficazes numa 
determinada tarefa. Uma orientação para a ação coletiva pode ser preditora do apoio mútuo 
e da confiança entre os membros da comunidade, assim como do desenvolvimento de 
crenças comuns para um fenómeno ou efeito pretendido. Neste contexto, os membros 
da comunidade têm a capacidade de controlar o comportamento de outros, através do 
capital social – as expectativas de ação dentro de uma coletividade - e, desta forma, eliminar 
comportamentos delinquentes.

A fim de contribuir para a prevenção e combate ao abuso e maus tratos infantis através do 
reforço da eficácia coletiva e do capital social, os parceiros da Co-Happiness estabeleceram 
um rumo para capacitar os atores comunitários a tomarem medidas para o objetivo acima 
referido. Isto, por sua vez, tornará as comunidades mais resistentes e seguras para as crianças 
e, com esse propósito, este documento apresenta passo a passo o curso de formação 
“Formação de profissionais, educadores e outros membros interessados da comunidade 
sobre reciclagem de conhecimentos e estratégias inovadoras para prevenir o abuso e maus 
tratos na infância”. 

A formação foi concebida inicialmente considerando abordagens tradicionais (por exemplo, 
blended-learning). No entanto, tendo em conta o impacto da pandemia COVID-19 na 
implementação do projeto, o curso de formação foi adaptado de forma bastante flexível 
para ser desenvolvido online sem qualquer limitação. Todas as organizações planearam e 
implementam uma formação personalizada de acordo com as realidades específicas do país 
e de acordo com as necessidades específicas do grupo. 
 
Este curso de formação está disponível em Inglês, Holandês; Italiano; Português; Grego e 
Romeno. Todos os materiais produzidos podem ser encontrados no site do projeto: 
www.co-happiness.eu

http://www.co-happiness.eu
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Projeto Co-Happiness

O Projeto Co-Happiness é um Projeto Erasmus+ com duração de três anos liderado por 
Dona Daria, que estabeleceu uma parceria de nove organizações da Holanda (3), Portugal 
(2), Finlândia (1), Itália (1), Roménia (1) e Grécia (1).

O Co-Happiness foi criada para promover o capital social e a eficácia coletiva, a fim de prevenir 
o abuso e maus tratos infantis, proporcionando à comunidade (praticantes, professores, 
educadores, pais e adultos num vasto espectro) o necessário conjunto de conhecimentos, 
formação, ferramentas e técnicas para melhor reconhecer os sinais de abuso e maus tratos 
na infância para que os atores e crianças acima mencionados  possam  identificar e  reportar  
mais  facilmente  tais  casos, para que as crianças possam receber o apoio necessário; bem 
como  desenvolver um jogo de computador sobre abuso e maus tratos infantis e prevenção 
e sensibilização, para crianças dos 6 aos 9 anos de idade. O projeto Co-Happiness centra-se 
na prevenção multidisciplinar de abuso e maus tratos na infância:

• Desenvolvendo um curso de formação de prevenção multidisciplinar para responder ao 
desafio do abuso e maus tratos na infância, envolvendo diferentes partes interessadas, 
como escolas, justiça, autarquias e municípios, profissionais e organizações não 
governamentais;

• Contribuindo para a prevenção e combate ao abuso, maus tratos e negligência na 
infância, desenvolvendo novas medidas para capacitar a comunidade a reconhecer 
melhor os primeiros sinais de abuso e maus tratos infantis, para que possam comunicar 
os casos, e as agências de proteção das crianças possam responder mais rapidamente 
aos casos;

• Conduzindo investigações qualitativas sobre o capital social e abordagens de eficácia 
coletiva para prevenir o abuso e maus tratos a crianças;

• Adotando abordagens de educação, formação e gamificação para ativar os principais 
atores e crianças da comunidade para prevenir, identificar e denunciar situações de 
abuso e maus tratos a crianças;

• Desenvolvendo um currículo de formação sobre abuso infantil e prevenção de 
maus tratos, prevenção e sensibilização, bem como um piloto com os principais 
intervenientes da comunidade;

• Desenvolvendo um jogo de computador sobre prevenção do abuso e mais tratos 
infantis, prevenção e sensibilização, bem como pilotá-lo com crianças. 

Para atingir os objetivos acima referidos, a parceria está empenhada em desenvolver cinco 
outputs intelectuais: 

• IO1 - Visão geral do capital social e abordagens de eficácia coletiva para prevenir 
o abuso de crianças e maus tratos 

• IO2 - Formação curricula sobre prevenção e sensibilização da comunidade sobre 
abuso e maus tratos na infância 

• IO3 - Programa para prevenir abuso e maus tratos na infância 

• IO4 - Jogo Co-Happiness para a prevenção e conscientização do abuso e maus 
tratos na infância  

• IO5 - Guia de recursos de prevenção e sensibilização sobre abuso e maus tratos 
na infância para comunidade e crianças 
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Currículo de Formação Co-Happiness

O currículo de formação inclui uma descrição geral; público pretendido; palavras-chave; 
língua de instrução; curso de entrega; objetivos; resultados de aprendizagem; descrição 
de componentes genéricos e opcionais do conteúdo do curso, horas de aprendizagem, 
métodos de ensino e aprendizagem, métodos de avaliação.

Título

Formação de profissionais, educadores e outros membros interessados da comunidade 
sobre reciclagem de conhecimentos e estratégias inovadoras para prevenir o abuso e 
maus tratos na infância 

Descrição geral 

O programa de formação visa capacitar os atores comunitários a tomarem medidas 
para contribuir para a prevenção de maus tratos infantis, o que, por sua vez, tornará as 
comunidades mais resistentes e seguras para as crianças.  

A formação foi concebida inicialmente tendo em conta as formações tradicionais (por 
exemplo, blended-learning). No entanto, tendo em conta o impacto da pandemia 
COVID-19 na implementação do projeto, o curso de formação foi adaptado de forma 
suficientemente flexível para ser desenvolvido online sem qualquer limitação. Isto significa 
que as organizações podem planear e implementar uma formação personalizada de acordo 
com as realidades específicas do país e de acordo com as necessidades específicas do 
grupo.

Os principais beneficiários desta formação são os principais intervenientes (profissionais 
que trabalham no sistema de assistência à criança) e indivíduos da comunidade que 
têm interesse em desenvolver os seus conhecimentos sobre a prevenção de maus 
tratos na infância e a promoção do bem-estar das crianças. Este percurso específico de 
aprendizagem oferece conhecimentos teóricos e exercícios práticos, as oportunidades 
de aplicar competências adquiridas na prática e o ambiente ao autodesenvolvimento dos 
profissionais.

Público-alvo

Educadores | Professores | Formadores | Mentores na comunidade | Profissionais dos 
Serviços de Proteção da Criança  | Membros ativos da comunidade

Palavras-chave 

Sistema de proteção da criança; Proteção da criança; Sensibilização da comunidade; 
Direitos da Criança; Situações de abuso e maus tratos

Língua

Língua de cada país parceiro (Inglês; Holandês; Italiano; Português; Grego; Romeno)
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Entrega da formação

O formando é encorajado a ler o conteúdo teórico antes de assistir às sessões de workshop/
sessões síncronas. 
As sessões de Workshop / sessões síncronas irão:

• Fornecer orientação sobre os conhecimentos teóricos;

• Desenvolver competências dos formandos utilizando métodos participativos  e 

atividades práticas.

Objetivos

Os objetivos desta formação são:

• Compreender a importância do capital social na prevenção do abuso e maus tratos 

na infância

• Atenuaras necessidades das crianças e das suas famílias

• Identificar fatores de risco e de proteção

• Capacitar profissionais para sensibilizar crianças vítimas de abuso e maus tratos

• Fornecer estratégias para lidar eficazmente com situações de abuso e maus tratos 

na infância 

• Reconhecer o contexto jurídico e social da proteção da criança.

Resultados da aprendizagem

No final da formação, o formando será capaz de:

• Compreender melhor as várias situações de abuso e maus tratos e as suas 

implicações

• Compreender os sinais relacionados com maus tratos e reporte deste tipo de 

situações

• Prestar apoio eficaz às crianças abusadas e às suas famílias

• Estar atento ao trabalho conjunto com outros membros da comunidade/

organizações, para que haja uma prevenção mais eficaz do abuso de crianças e 

maus tratos e promoção dos direitos da criança

Conteúdo do curso

MÓDULOS

(NOTA: a duração prevista inclui tanto o tempo estimado para a aprendizagem online 
como para os workshop/sessões síncronas)

Sessão de Boas-vindas (duração prevista: 1 hora)

Abuso e maus tratos na infância (duração prevista: 3 horas)

• Definição de abuso e maus tratos
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• Definição de tipos de abuso e maus tratos

• Necessidades de crianças e jovens vítimas de abuso e maus tratos (de acordo como 

impacto a curto e a longo prazo)

• Estudos epidemiológicos de campo

Enquadramento legal e o Sistema de Proteção (duração prevista:  4 horas)

• Diferenças entre situações de risco e de perigo

• Enquadramento legal europeu e nacional

• Principais atores

• Medidas de proteção

• Envolvimento da criança no processo

A Criança e a Família (duração prevista:  4 horas)

• O papel da família

• Situações de abuso e maus tratos na família – implicações para o desenvolvimento 

infantil e o impacto familiar

• Comportamentos/atitudes normais e disruptivos de acordo com a idade da criança

• Parentalidade positiva

• Educação parental (por exemplo, estratégias, programas) 

A realidade dos maus tratos na infância (duração prevista: 4 horas)

• Fatores de risco e de proteção

• Sinais de alarme

• Perspetiva da criança abusada

• Intervenção com a criança (por exemplo, técnicas sobre como falar com a vítima)

• Intervenção com a família

Responsabilidade social (duração prevista:  4 horas)

• Definição de capital social

• Definição da eficácia coletiva e a sua relação com o capital social e a prevenção do 

abuso e maus tratos na infância

• Formas de melhorar o capital social nas nossas comunidades

• Reportar situações de abuso e maus tratos – como e a quem denunciar situações de 

abuso infantil e maus tratos

• Políticas europeias e práticas bem-sucedidas 

• A importância da cooperação: Como envolver-se com os principais intervenientes 

e a comunidade no seu conjunto para a prevenção do abuso e maus tratos infantis

• Divulgação de informação útil através da comunidade
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Prevenção e Intervenção (duração prevista:  4 horas)

• Desenvolvimento de abordagens de prevenção

• Capacidade social para prevenir abuso de crianças e maus tratos

• Princípios Orientadores de Intervenção

• Trabalhar em conjunto pela mesma causa – uma resposta sistemática – redes com 

os pais

• Recursos comunitários

Horário de aprendizagem

O período de formação deverá demorar 15 dias, durante aproximadamente 4 semanas, 
e inclui conteúdos teóricos de autoaprendizagem e a presença em workshops/sessões 
síncronas. Tem também uma componente de avaliação.
Tempo estimado para gestão da sua própria aprendizagem dos conteúdos teóricos: 12 
horas
Tempo estimado para assistir a workshop/sessões síncronas: 13 horas
Total: 25 horas

Métodos de ensino e aprendizagem

Através do site do projeto (http://www.co-happiness.eu/), tanto os formadores como os 
formandos poderão encontrar materiais úteis de apoio à aprendizagem (por exemplo, 
conteúdos de formação, artigos, documentos legislativos e outras publicações relevantes).
Durante o workshop/sessões síncronas, os conceitos-chave anteriormente introduzidos 
serão apoiados por exemplos práticos e os formandos serão convidados a partilhar as 
suas experiências de base.   O programa de formação também proporcionará discussões 
baseadas em exemplos práticos através de estudos de caso, role-plays e outras técnicas.
O curso de formação pretende correlacionar a teoria para a prática e capacitar os 
participantes a implementar e utilizar o conhecimento adquirido ao seu trabalho e vida 
quotidiana.

Método de avaliação

Autoavaliação dos conhecimentos e competências (antes e depois da formação)
Observação da evolução dos participantes
Exercícios individuais
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Metodologia de desenvolvimento e processo de validação

Os currículos de formação da Co-Happiness resultam de três fases principais: pesquisa, troca 
de conhecimentos e  experiências dos parceiros do projeto e afinação em conformidade 
com os resultados dos pilotos em cada país parceiro.

• Fase 1: investigação e definição do primeiro esboço do currículo de formação
• Fase 2: intercâmbio de experiências e revisão de pares entre os parceiros do projeto 
• Fase 3: resultados dos pilotos e afinação

Fase 1: investigação e definição do primeiro esboço do currículo de formação

Foi realizada uma pesquisa sobre programas de formação existentes para conceber uma 
formação baseada em evidências, apoiada pela teoria e/ou trabalho empírico. Note-se 
que a formação Co-Happiness não deve incluir apenas temas relacionados com o abuso 
de crianças e a definição e consequências de maus tratos, mas também concentrar-se 
no capital social e nas abordagens de eficácia coletiva como respostas primárias para a 
proteção das crianças.  

Com base nos resultados fundamentados, o primeiro esboço do currículo de formação 
foi definido, incluindo um total de 6 módulos: 1) Abuso e maus tratos na infância; 2) 
Enquadramento legal e o sistema de proteção; 3) A criança e a família; 4) A realidade do 
abuso e dos maus tratos na infância; 5) Responsabilidade social; 6) Prevenção e intervenção.

Foi realizada uma breve consulta sobre os currículos do curso com os principais 
intervenientes/peritos que trabalham no sistema de proteção da criança para recolher 
feedback valioso e afinar em conformidade. 

Fase 2: intercâmbio de experiências e revisão de pares entre os parceiros do projeto

Os parceiros contribuíram com o seu conhecimento para o desenvolvimento dos 
conteúdos de formação. Os produtos finais podem ser encontrados no site do projeto: 
http://www.co-happiness.eu/. 

Fase 3: resultados dos pilotos e afinação

A formação foi realizada nos seis países do consórcio (Finlândia, Grécia, Itália, Holanda, 
Portugal e Roménia). No total, 120 profissionais, estudantes e voluntários assistiram ao 
piloto de formação da Co-Happiness: 

• 16 da Finlândia
• 30 da Itália
• 25 da Grécia 
• 18 da Holanda
• 30 de Portugal, e
• 17 da Roménia

http://www.co-happiness.eu
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Durante a fase piloto, os participantes tiveram a oportunidade de dar feedback sobre o 
conteúdo e os materiais desenvolvidos. Para recolher o feedback dos participantes, foi 
realizada uma avaliação dos resultados a curto prazo bem como do processo da formação. 
Foram aplicados os seguintes instrumentos:

• Questionário de autoavaliação (antes e depois do curso de formação) – ver Anexo 2

• Avaliação de satisfação da formação – ver Anexo 3

• E avaliação de qualidade dos módulos – ver Anexo 4.

O processo de avaliação é uma componente importante de qualquer intervenção porque 
ajuda a compreender a eficácia da intervenção. 
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País Formato de 
Formação

Nº de 
participantes Perfil dos participantes Feedback sobre os conteúdos da formação Avaliação global

Finlândia 100% online 16 Alunos do Curso de 
Licenciatura em Enfermagem

Os "conteúdos do programa" foram 
bem avaliados. Todos os participantes 

consideraram que a ação de formação foi 
bem equilibrada entre a teoria e a prática.

Sugestões de melhoria: alguns 
participantes consideraram que os testes 

talvez não fossem todos necessários.

Os estudantes acharam que seria importante 
para a sua futura função enquanto profissionais, 

mas também para o dia-a-dia.

Itália formato 
presencial 30

Voluntários dos serviços 
de proteção social, leigos, 
psicólogos, professores/
educadores, animadores 

paroquiais, operador social 
e da saúde, estudantes e 

membros das forças armadas

A maioria dos participantes considerou que 
a formação contribuiu para o seu trabalho 

de prevenção e intervenção no que diz 
respeito ao abuso e maus tratos na infância.

 
Sugestões de melhoria: alguns 

participantes propuseram incluir temas 
como a relação de menores com as redes 

sociais e internet

O conteúdo estava em linha com as suas 
expectativas e classificaram os objetivos e os 

resultados de aprendizagem como bons.

Grécia 100% online 25

Psicólogos, assistentes 
sociais, professores, alunos 
e profissionais relacionados 
com abuso e maus tratos a 

crianças

Os participantes consideraram a formação 
como eficiente, mesmo que alguns 

acreditem que o conteúdo dos módulos de 
formação deve ser mais interativo.

Sugestões de melhoria: os participantes 
não reportaram quaisquer adições/ajustes 

que pudessem ser feitos.

A avaliação global foi positiva, com os 
participantes a referirem que recomendariam a 

formação a outros. 
Os participantes consideraram que a informação 

fornecida (ao longo de todos os módulos) foi 
muito útil. 

Resultados-chave dos Pilotos
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País Formato de 
Formação

Nº de 
participantes Perfil dos participantes Feedback sobre os conteúdos da formação Avaliação global

Holanda

Formato 
b-learning, com 
sessões online e 

presenciais 

18

Profissionais na 
área do bem-estar 

e cuidados infantis, 
especialistas na área do 

abuso e maus tratos a 
crianças, formadores, 

voluntários/mentores e 
estudantes

Todos os participantes acharam os módulos muito 
úteis e valorizaram a oportunidade que lhes foi 

dada para partilhar e trocar as suas experiências 
e consideraram que abordaram uma variedade 

de tópicos que ofereceram informações úteis. Os 
participantes afirmaram que a formação lhes tinha, por 
um lado, um novo conhecimento sobre os diferentes 

tipos de abuso infantil e envolvimento da comunidade 
na sua prevenção e, por outro lado, ajudaram-nos 
a aprofundar a compreensão das necessidades e 
perspetivas das crianças vítimas de abuso e maus 

tratos infantis.

Sugestões de melhoria: n/a

Todos os participantes ficaram satisfeitos 
com a formação e recomendariam-na a 

outras pessoas.

Portugal
100% online, com 
sessões síncronas 

e assíncronas
30

Professores/
educadores, 

mediadores, assistentes 
sociais, psicólogos e 

estudantes

A maioria dos participantes classificou o conteúdo da 
formação como “muito bom” e “excelente”.

Sugestões de melhoria: n/a

Todos os participantes recomendam 
formação a outros. Todos os participantes 

acharam os módulos muito úteis e 
consideraram que os tópicos abordados 

são muito importantes para o seu trabalho. 
Os participantes também apreciaram a 
troca de conhecimentos e experiências 

entre eles.

Roménia Presencial 17

Educadores e 
assistentes sociais que 

trabalham em vários 
locais dentro da agência 
de proteção à criança, 
mais especificamente 

instituições

Todos os participantes consideraram que os 
"conteúdos do programa" eram adaptados às suas 

necessidades, as atividades facilitavam a compreensão 
da teoria e a formação era interativa e desafiavam-nos 
a introspeção e motivavam-nos a desenvolverem-se.

Sugestões de melhoria: incluir um módulo adicional 
sobre educação sexual para prevenir abusos sexuais

Todos os participantes referiram que 
recomendariam a ação de formação 
a outros profissionais e a duração era 

adequada. Todos os participantes 
acharam as sessões de formação muito 

úteis e de grande valor (tanto a nível 
profissional como pessoal).
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 O processo para implementar o currículo do curso

1. Estabelecer o perfil dos Participantes

O curso de formação Co-Happiness foi concebido para profissionais que trabalham na 
área da proteção da criança, incluindo educadores, professores, formadores, mentores da 
comunidade, profissionais dos Serviços de Assistência à Criança e outros atores-chave (por 
exemplo, estudantes universitários que se tornarão profissionais nesta área). Além disso, a 
formação pode ser oferecida a leigos como uma estratégia a nível populacional. 

2. Processo de recrutamento

Para chegar ao público pretendido, é importante fazer parcerias com as principais 
organizações comunitárias e universidades, cujos profissionais e clientes podem beneficiar 
das estratégias do curso de formação. Além disso, através das redes sociais: pode produzir 
um panfleto para divulgar a sua oferta de formação (ver anexo 5 para o inspirar e ajudá-lo a 
criar o seu panfleto).

3. Autoavaliação de competências

Antes de iniciar o curso de formação, convide os participantes realizar uma autoavaliação. 
Foi criado um questionário de autoavaliação pela parceria Co-Happiness e com o intuito 
de medir os conhecimentos/competências dos participantes   em: “Abuso e maus tratos 
na infância”; “Enquadramento legal e o Sistema de Proteção”; “A Criança e a Família”; “A 
realidade do abuso e dos maus tratos na infância”; “Responsabilidade social” e “Prevenção e 
Intervenção”. Aplique-o antes e depois da formação para medir a eficácia da sua intervenção.

4. Conteúdos de Formação 

No site do projeto Co-Happiness (www.co-happiness.eu)  poderá encontrar os conteúdos 
de formação disponíveis gratuitamente para download nas línguas dos países parceiros, 
incluindo inglês.

5. Organização do Curso de Formação

É muito importante considerar todos os aspetos relativos à organização de um curso de 
formação, nomeadamente:

 - Calendário

Os currículos de formação (ver abaixo) definem uma duração esperada para cada módulo e 
para a duração total da ação de formação. No entanto, como mencionado anteriormente, as 
organizações podem planear e implementar uma formação personalizada de acordo com as 
suas realidades específicas do país e de acordo com as necessidades específicas do grupo.
É também importante reforçar que os workshops/sessões síncronas devem dedicar tempo 
suficiente para tirar dúvidas aos participantes e dar-lhes a oportunidade de trocarem 
perceções e experiências, enriquecendo a sua motivação e estabelecendo redes entre eles.
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 - Formadores

É importante trabalhar em equipa para permitir que os módulos sejam entregues numa 
lógica eficaz e sem repetição de informação. 
Recomenda-se ainda ter, pelo menos, dois formadores que devam preparar as sessões em 
conjunto para lecionar os módulos de forma consistente. Devem ter conhecimento sobre o 
tema para responder a questões e preocupações que possam surgir durante os workshops/
sessões síncronas.

 - Website do projeto

O site do projeto é um excelente recurso para organizar e gerir a duração da formação, 
embora não seja obrigatório. Os módulos devem ser disponibilizados aos participantes 
antes dos workshops/sessões síncronas (pelo menos 2 dias antes), para que os participantes 
tenham tempo suficiente para explorar os conteúdos e fazer exercícios, se necessário.

 - Planos de sessão

Todas as sessões de formação devem ser preparadas com antecedência, os planos de sessão 
devem conter as seguintes informações: nome do módulo, duração, formato, objetivos, 
conteúdos do programa, resultados de aprendizagem e atividades. Os planos de sessão-
modelo para cada módulo podem ser vistos no Anexo 1.

 - Material

Nos planos de sessão acima mencionados, é possível ver várias atividades relacionadas com 
o tema de cada módulo. No entanto, cada organização deve adaptar as atividades, exercícios 
e documentação (principalmente em termos de legislação nacional) ao contexto de cada 
país relacionado com prevenção e intervenção no abuso e maus tratos na infância.
Os materiais de formação e apresentações devem ser entregues aos participantes para que 
possam sempre consultar quando necessário.

6. Supervisão e avaliação

Todo o processo de curso deve ser supervisionado e avaliado a cada passo. Tal como referido 
no início da formação, é dado aos participantes um questionário para avaliar as competências 
e este feedback deve ser dado no final da formação.

Cada módulo tem um questionário, que tem em conta a relevância dos conteúdos, o 
desempenho dos formadores e o espaço e condições em que a formação se realiza. Este 
questionário deve ter uma questão aberta para os formandos fazerem sugestões.

Além disso, no final da ação de formação, deve ser preenchido um questionário de satisfação 
pelos participantes, para perceber o quão satisfeitos estavam em relação às sessões de 
formação nos seguintes parâmetros: organização, conteúdo de programa, formadores, 
teoria/relação prática e recomendação de formação.



21

Bibliografia

Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. N. (2015). Patterns of attachment: A 
psychological study of the strange situation. Psychology Press.

Alink, L., Prevoo, M., van Berkel, S., Linting, M., Velderman, M. K., & Pannebakker, F. (2018). 
Nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen. Den Haag: WODC.

Assembly, U. G. (1948). Universal declaration of human rights. UN General Assembly, 302(2).

Augeo Fundation (2008). Handle with care. Available on: https://www.augeo.nl/-/media/Files/
Handle-With-Care-digitale-tussenevaluatie-Augeo.ashx

Augeo Fundation (2016). Self-efficacy study of Augeo academy’s online course on trauma-
informed teaching shows. Available on: https://www.augeo.nl/-/media/Files/Bibliotheek/Engels/
AUG171002-teachers-self-efficacy.ashx?la=en

Augeo fundation (2016). Effectiveness study among teachers, Trauma-informed teaching: The 
positive results of a pilot. Available on: https://www.augeo.nl/-/media/Files/Bibliotheek/Engels/
AUG171002-impact-study.ashx?la=en

Augeo Fundation (2018). PRATEN OVERWAT JE THUIS MEEMAAKT. Available on: https://www.
augeo.nl/-/media/Files/181119-Praten-over-wat-je-thuis-meemaakt.ashx?la=nl-NL

Augeo Jongerentaskforce (2016). Al veel meegemaakt. Available on October 2018 (page 7), in: 
https://www.augeo.nl/~/media/Files/Jongerentaskforce/161026-Jongerenrapport-ik-heb-al-
veel-meegemaakt.ashx

Augeo Versterk (2019). Kindermishandeling voorkomen: het kan!, Preventie in gemeenten. 
Available on 28 May 2019, in: https://www.augeo.nl/-/media/Files/Gemeenten/Augeo-
Kindermishandeling-voorkomen-het-kan-Preventie-in-gemeenten.ashx

Ball, S. (2015). Steps to take now if you suspect child abuse. Retrieved from https://www.mother.ly/
parenting/steps-to-take-now-if-you-suspect-child-abuse

Barlow, J., Horwath, J., Woodman, J., Turnell, A., Kennedy, H., Gorin, S., ... & Howe, D. (2016). 
Tackling child neglect: Research, policy and evidence-based practice. Jessica Kingsley Publishers.

Bastianoni, P., & Taurino, A. (2007). Famiglie e genitorialità oggi. Nuovi significati e prospettive. 
Unicopli. Milan.

Bastianoni, P., & Taurino, A. (2008). La relazione educativa in comunità per minori: dalla disfunzionalità 
alla terapeuticità degli interventi.

Bastianoni, P., Codispoti, O., & Taurino, A. (2008). Dinamiche relazionali ed interventi clinici. Teorie, 
metodi e contesti. Teorie, metodi e contesti, 213-238.

Best Start Resource Centre (2011). How to engage families in services. Toronto, Ontario, Canada: 
author. 

https://www.augeo.nl/-/media/Files/Handle-With-Care-digitale-tussenevaluatie-Augeo.ashx
https://www.augeo.nl/-/media/Files/Handle-With-Care-digitale-tussenevaluatie-Augeo.ashx
https://www.augeo.nl/-/media/Files/Bibliotheek/Engels/AUG171002-teachers-self-efficacy.ashx?la=en
https://www.augeo.nl/-/media/Files/Bibliotheek/Engels/AUG171002-teachers-self-efficacy.ashx?la=en
https://www.augeo.nl/-/media/Files/Bibliotheek/Engels/AUG171002-impact-study.ashx?la=en
https://www.augeo.nl/-/media/Files/Bibliotheek/Engels/AUG171002-impact-study.ashx?la=en
https://www.augeo.nl/-/media/Files/181119-Praten-over-wat-je-thuis-meemaakt.ashx?la=nl-NL 
https://www.augeo.nl/-/media/Files/181119-Praten-over-wat-je-thuis-meemaakt.ashx?la=nl-NL 
https://www.augeo.nl/-/media/Files/181119-Praten-over-wat-je-thuis-meemaakt.ashx?la=nl-NL 
https://www.augeo.nl/~/media/Files/Jongerentaskforce/161026-Jongerenrapport-ik-heb-al-veel-meegemaakt.ashx
https://www.augeo.nl/~/media/Files/Jongerentaskforce/161026-Jongerenrapport-ik-heb-al-veel-meegemaakt.ashx
https://www.augeo.nl/-/media/Files/Gemeenten/Augeo-Kindermishandeling-voorkomen-het-kan-Preventie-in-gemeenten.ashx
https://www.augeo.nl/-/media/Files/Gemeenten/Augeo-Kindermishandeling-voorkomen-het-kan-Preventie-in-gemeenten.ashx
https://www.mother.ly/parenting/steps-to-take-now-if-you-suspect-child-abuse/
https://www.mother.ly/parenting/steps-to-take-now-if-you-suspect-child-abuse/


22

Blaustein, M. E., & Kinniburgh, K. M. (2018). Treating traumatic stress in children and adolescents: 
How to foster resilience through attachment, self-regulation, and competency. Guilford 
Publications.

Cloitre, M., Koenen, K. C., Cohen, L. R., & Han, H. (2002). Skills training in affective and interpersonal 
regulation followed by exposure: a phase-based treatment for PTSD related to childhood abuse. 
Journal of consulting and clinical psychology, 70(5), 1067.

Cohen, D. A., Inagami, S., & Finch, B. (2008). The built environment and collective efficacy. Health 
& place, 14(2), 198-208.

Council of Europe (n.d.). Details of Treaty No.201. available on: https://www.coe.int/en/web/
conventions/full-list/-/conventions/treaty/201

Daro, D., & Dodge, K. A. (2009). Creating community responsibility for child protection: Possibilities 
and challenges. The Future of Children/Center for the Future of Children, the David and Lucile 
Packard Foundation, 19(2), 67.

Di Pietro, M., & Dacomo, M. (2007). Giochi e attività sulle emozioni. Nuovi materiali per l'educazione 
razionale-emotiva. Con gadget. Edizioni Erickson.

Elliott, G. C., Cunningham, S. M., Linder, M., Colangelo, M., & Gross, M. (2005). Child physical 
abuse and self-perceived social isolation among adolescents. Journal of interpersonal violence, 
20(12), 1663-1684.

Ellonen, N., Peltonen, K., Pösö, T., & Janson, S. (2017). A multifaceted risk analysis of fathers’ 
selfreported physical violence toward their children. Aggressive behavior, 43(4), 317-328.

European Comission (n.d.). EU action on the rights of the child. available on: https://ec.europa.eu/
info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-action-rights-child_en

Fallon, B., Trocmé, N., Filippelli, J., Black, T., & Joh-Carnella, N. (2017). Responding to safety 
concerns and chronic needs: trends over time. Child and Adolescent Psychiatry and Mental 
Health, 11(1), 1-8.

Fergusson, D. M., Boden, J. M., & Horwood, L. J. (2006). Examining the intergenerational 
transmission of violence in a New Zealand birth cohort. Child abuse & neglect, 30(2), 89-108.

Feit, M., Joseph, P., Anne C. (2014). New Directions in Child Abuse and Neglect Research. National 
Academies Press. Washington.

Freisthler, B., Holmes, M. R., & Wolf, J. P. (2014). The dark side of social support: Understanding the 
role of social support, drinking behaviors and alcohol outlets for child physical abuse. Child abuse 
& neglect, 38(6), 1106-1119.

Geweld hoort nergens thuis, Eerste voortgangsrapportage, Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, Ministerie van Veiligheid en Justitie en VNG, December 2018. 

Hamogelo (n.d.). Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056. Available on: https://www.hamogelo.
gr/gr/el/paidia-thimata-vias:sos-1056/

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/201 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/201 
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-action-rights-child_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-action-rights-child_en
https://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-thimata-vias:sos-1056/
https://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-thimata-vias:sos-1056/


23

Higgins, P. J. (2004). Interviewing Iranian immigrant parents and adolescents. Iranian studies, 
37(4), 695-706.

Hipp, J. R., & Wo, J. C. (2015). Collective efficacy and crime. International Encyclopedia of Social 
and Behavioral Sciences, 4, 169-173.

Hoffman, L. (1984). Principi di terapia della famiglia. Astrolabio. Roma.

Humanium (n.d.). Geneva Declaration of the Rights of the Child, 1924. Available on: 
https://www.humanium.org/en/geneva-declaration/

Jack, G., & Jordan, B. (1999). Social capital and child welfare. Children & Society, 13(4), 242-256.

Jud, A., Kosirnik, C., Mitrovic, T., Salah, H. B., Fux, E., Koehler, J., & Knüsel, R. (2018). Mobilizing 
agencies for incidence surveys on child maltreatment: successful participation in Switzerland and 
lessons learned. Child and adolescent psychiatry and mental health, 12(1), 1-8.

Keeley, B. (2009). A Bigger Picture. In Human Capital: How what you know shapes your life. Paris: 
OECD Publishing.

Kim, K., Mennen, F. E., & Trickett, P. K. (2017). Patterns and correlates of co-occurrence among 
multiple types of child maltreatment. Child & Family Social Work, 22(1), 492-502.

Kloppen, K., Mæhle, M., Kvello, Ø., Haugland, S., & Breivik, K. (2015). Prevalence of intrafamilial 
child maltreatment in the Nordic countries: A review. Child abuse review, 24(1), 51-66.

Leiden University (2018). Nationale Prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen. 
Available on 5 February 2019, in: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/05/
nationale-prevalentiestudie-mishandeling-van-kinderen-en-jeugdigen

Mackey, A. L., Fromuth, M. E., & Kelly, D. B. (2010). The association of sibling relationship and abuse 
with later psychological adjustment. Journal of Interpersonal Violence, 25(6), 955-968.

Molnar, B. E., Goerge, R. M., Gilsanz, P., Hill, A., Subramanian, S. V., Holton, J. K., ... & Beardslee, 
W. R. (2016). Neighborhood-level social processes and substantiated cases of child maltreatment. 
Child abuse & neglect, 51, 41-53.

Netherlands Jeugdinstituut (2018). Wat werkt bij de aanpak van kindermishandeling?. Available 
on: https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Wat-werkt-publicatie/(311053)-nji-dossierDownloads-
WatWerkt_Kindermishandeling.pdf

Netherlands Jeugdinstituut (2019). Cijfers over Jeugd en Opvoeding. Available on 28 May 2019, 
in: https://www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding

Nicholson, J., Sweeney, E. M., & Geller, J. L. (1998). Focus on women: Mothers with mental illness: 
I. The competing demands of parenting and living with mental illness. Psychiatric Services, 49(5), 
635-642.

Nikolaidis, G., Petroulaki, K., Zarokosta, F., Tsirigoti, A., Hazizaj, A., Cenko, E., & Browne, K. (2018). 
Lifetime and past-year prevalence of children’s exposure to violence in 9 Balkan countries: the 
BECAN study. Child and adolescent psychiatry and mental health, 12(1).

https://www.humanium.org/en/geneva-declaration/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/05/nationale-prevalentiestudie-mishandelin
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/05/nationale-prevalentiestudie-mishandelin
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Wat-werkt-publicatie/(311053)-nji-dossierDownloads-WatWerkt_Kinde
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Wat-werkt-publicatie/(311053)-nji-dossierDownloads-WatWerkt_Kinde
https://www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding


24

Official Journal of the European Communities (2000). CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF 
THE EUROPEAN UNION. Available on: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

Putnam, R. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: 
Simon & Schuster. 

Randell, A. (2017). Research and Practices in Child Maltreatment Prevention, Volume 1, Definitions 
of abuse and prevention. STM Learning. Florissant.

Randell, A. (2017). Research and Practices in Child Maltreatment Prevention, Volume 2, Societal, 
organizational, and international approaches. STM Learning. Florissant. 

Rehan, W., Antfolk, J., Johansson, A., Jern, P., & Santtila, P. (2017). Experiences of severe childhood 
maltreatment, depression, anxiety and alcohol abuse among adults in Finland. PLoS one, 12(5).

Reynolds, W., & Leslie, M. (2009). The SMART guide, motivational approaches within the stages 
of change for pregnant women who use alcohol: A training manual for service providers (p. 5). 
Ottawa, Canada: Public Health Agency of Canada.

Rigliano, P., & Siciliani, O. (1988). Famiglia, schizofrenia, violenza: un approccio sistemico e 
nonviolento al conflitto familiare. Nuova Italia Scientifica. Roma.

Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., & Earls, F. (1997). Neighborhoods and violent crime: A multilevel 
study of collective efficacy. Science, 277(5328), 918-924.

Schneider, B. H., Atkinson, L., & Tardif, C. (2001). Child–parent attachment and children's peer 
relations: A quantitative review. Developmental psychology, 37(1), 86.

Selvini, M. (1994). Segreti familiari: quando il paziente non sa. Terapia Familiare, 45, 5-17.

Shapiro, D. L., & Levendosky, A. A. (1999). Adolescent survivors of childhood sexual abuse: The 
mediating role of attachment style and coping in psychological and interpersonal functioning. 
Child Abuse & Neglect, 23(11), 1175-1191.

SISA Factsheet (2018). SISA Rotterdam. Available on July 2018, in: https://sisa.rotterdam.nl/nl/
documentatie

Spratt, T., Nett, J., Bromfield, L., Hietamäki, J., Kindler, H., & Ponnert, L. (2015). Child protection in 
Europe: Development of an international cross-comparison model to inform national policies and 
practices. The British Journal of Social Work, 45(5), 1508-1525.

Schneider, B. H., Atkinson, L., & Tardif, C. (2001). Child–parent attachment and children's peer 
relations: A quantitative review. Developmental psychology, 37(1), 86.

Simma, B. (Ed.). (1995). The charter of the United Nations.

Taurino, A., & Bastianoni, P. (2007). Un metodo integrato di formazione e supervisione alle nuove 
genitorialità. Il sostegno alla funzione genitoriale nelle professioni educative. P. Bastianoni, A. 
Taurino, Famiglie e genitorialità oggi. Nuovi significati e prospettive, Unicopli, Milano.
Temple, J. R., Shorey, R. C., Tortolero, S. R., Wolfe, D. A., & Stuart, G. L. (2013). Importance of 
gender and attitudes about violence in the relationship between exposure to interparental violence 

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
https://sisa.rotterdam.nl/nl/documentatie
https://sisa.rotterdam.nl/nl/documentatie


25

and the perpetration of teen dating violence. Child abuse & neglect, 37(5), 343-352.

Temple, J. R., Shorey, R. C., Tortolero, S. R., Wolfe, D. A., & Stuart, G. L. (2013). Importance of 
gender and attitudes about violence in the relationship between exposure to interparental violence 
and the perpetration of teen dating violence. Child abuse & neglect, 37(5), 343-352.

Trimbus-Institute (2014). Nemen kinderen het woord? Effect evaluatie van Klokhuis over 
Kindermishandeling. Available on: 
https://www.trimbos.nl/docs/bf7c3750-e5dd-4622-85e6-c58c86afb062.pdf

Unicef (n.d.). What is the convention. Available on: 
https://www.unicef.org/child-rights-convention/what-is-the-convention

United Nations (n.d.). Convention on the Rights of the Child. Available on: 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

United Nations (n.d.). International Covenant on Civil and Political Rights. Available on: 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

United Nations (n.d.). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Available 
on: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx

US Department of Health and Human Services’ Children’s Bureau, Office on Child Abuse and 
Neglect, its Child Welfare Information Gateway, and the FRIENDS National Center for Community-
Based Child Abuse Prevention (2018). 2018 Prevention Resource Guide – Keeping children safe 
and families strong in supportive communities. Retrieved from https://www.childwelfare.gov/
pubPDFs/guide_2018.pdf

Wang, H., Chen, J., & Lyu, L. (2019). The relationship between parental perception of neighborhood 
collective efficacy and physical violence by parents against preschool children: a cross-sectional 
study in a county of China. International journal of environmental research and public health, 
16(13), 2306.

Witt, A., Brown, R. C., Plener, P. L., Brähler, E., & Fegert, J. M. (2017). Child maltreatment in 
Germany: prevalence rates in the general population. Child and adolescent psychiatry and mental 
health, 11(1).

WHO (2020). Child maltreatment. Available on 8 June 2020, in: https://www.who.int/news-room/
fact-sheets/detail/child-maltreatment

Zolotor, A. J., & Runyan, D. K. (2006). Social capital, family violence, and neglect. Pediatrics, 117(6), 
e1124-e1131.

ZonMw (2017). Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling Samenvatting 
Eindrapport Voorstudie Fase 1. Available on: https://publicaties.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/
documenten/Jeugd/Kindermishandeling/Publicatie_Effectief_vroegtijdig_handelen_ter_
voorkoming_van_kindermishandeling_digitaal_def.pdf

https://www.trimbos.nl/docs/bf7c3750-e5dd-4622-85e6-c58c86afb062.pdf
https://www.unicef.org/child-rights-convention/what-is-the-convention
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/guide_2018.pdf
https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/guide_2018.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment
https://publicaties.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Jeugd/Kindermishandeling/Publicatie_Effectie
https://publicaties.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Jeugd/Kindermishandeling/Publicatie_Effectie
https://publicaties.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Jeugd/Kindermishandeling/Publicatie_Effectie


26

Anexo 1 – Planos de sessão 

NOTA PARA O FORMADOR: 
a duração prevista inclui o tempo estimado para a aprendizagem autoguiada e do 
workshop/sessões síncronas.

Onde tenho acesso ao conteúdo? 
• Aprendizagem autoguiada – todas as unidades de formação estão disponíveis no 

site do projeto: www.co-happiness.eu
• Workshop/sessões síncronas – por favor aceda a esta pasta para consulta –  

ACEDA À PASTA

http://www.co-happiness.eu
https://drive.google.com/drive/folders/13SjN5BOn72l5zCNBlUXeKbVs0I0MD5lH
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1. Módulo I Abuso e Maus Tratos na Infância

Módulo: I – Abuso e maus tratos na infância
Duração: 3h

• 1h aprendizagem autoguiada -  www.co-happiness.eu
• 2h sessão presencial/ síncrona - ACEDA À PASTA

Principais objetivos: • Clarificar as definições de diferentes formas de abuso e maus tratos na 

infância

• Aumentar a compreensão das várias formas de abuso e maus tratos na 

infância

• Fornecer conhecimentos sobre como reconhecer abusos

• Aumentar a compreensão sobre as necessidades que as vítimas de 

abuso têm

Resultados da 
aprendizagem: 

No final desta unidade, os participantes deverão:

• Ter uma definição clara de abuso maus tratos e maus tratos na infância

• Poder nomear as formas de abuso e maus tratos e identificar sinais que 

revelem abuso e maus tratos

• Compreender o mecanismo do trauma mental na infância e 

adolescência

Métodos: Aprendizagem on-line, sessões presenciais/ síncronas

Conteúdos: Abuso e maus tratos na infância, principais tipos de abuso

Fatores de risco

Evidência e investigação acerca do tema

Reconhecimento de diferentes tipos de abusos

Impacto a curto e longo prazo do abuso

Avaliação: Avaliação de Módulos (no final do módulo) + Questionário de satisfação e 

Qualidade (no final da formação)

Aprendizagem online

Hora Atividades Recursos necessários

Duração: 1h Formação online: Módulo I parte I Computador

Ligação à Internet

Website

http://www.co-happiness.eu
https://drive.google.com/drive/folders/13SjN5BOn72l5zCNBlUXeKbVs0I0MD5lH
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Sessões presenciais/síncronas

Hora Atividades Recursos necessários

Duração: 15 min Início da sessão com atividade de quebra de gelo. Exercício "Speed meeting"

Duração: 10 min Inicie a sessão PPT com a revisão dos seguintes 

conteúdos:

• Objetivo do módulo

• Resultados da aprendizagem

• Definições (parte I)

Computador

Ligação à Internet

Plataforma / Projetor

FlipChart 

Marcadores 

Duração: 1h Iniciar módulo 1, parte II. 

Tente envolver o seu público na conversa e trazer 

a sua própria experiência e experiências: discussão 

e partilha frutíferas é o objetivo do módulo, caso 

contrário consistirá apenas em conhecimento 

teórico. 

Computador

Ligação à Internet

Plataforma / Projetor

FlipChart 

Marcadores 

Duração: 25 min Aceda a flinga.fi (no caso de ter outras plataformas 

de aprendizagem on-line, tome a liberdade de as 

usar. Sugestão: Kahoot; LMS). 

Perguntas:

Quais são os quatro tipos de maus tratos? 

Quais são as características das famílias em que os 

maus tratos ocorrem?  

Quais são as consequências de maus tratos no 

reconhecimento de emoções? 

Que caminho identifica as consequências sociais 

dos maus tratos? 

Como pode uma criança ser protegida dos efeitos 

adversos? 

Aceda a flinga.fi (ou 

outra plataforma); Siga as 

instruções como criar uma 

sessão

computador / smartphone

Duração: 10 min Encerre, lembrando que esta sessão está ligada 

ao projeto e como os participantes podem estar 

envolvidos no projeto. 

FlipChart 

Marcadores

http://www.flinga.fi 
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2. Módulo II Enquadramento legal e o Sistema de Proteção

Módulo: II – Enquadramento legal e Sistema de Proteção
Duração: 4h

• 2h aprendizagem autoguiada -  www.co-happiness.eu
• 2h presencial/ sessão síncrona - ACEDA À PASTA

Principais objetivos: • Familiarizar os participantes com o quadro jurídico internacional 

e nacional e com o sistema de proteção

• Sensibilizar os participantes para o que podem fazer em casos de 

abuso e maus tratos na infância

• Familiarizar os participantes com potenciais formas de 

intervenção em casos de abuso e maus tratos a crianças

Resultados da aprendizagem: No final desta unidade, os participantes deverão:

• Identificar o quadro jurídico nacional e internacional e o sistema 

de proteção de cada país parceiro

• Avaliar a situação do país

• Salientar a importância da eficácia coletiva para a prevenção e 

combate ao abuso e maus tratos a crianças

• Definir potenciais formas de intervenção em casos de abuso e 

maus tratos na infância

Métodos: Aprendizagem on-line, sessão presencial/ síncrona

Conteúdos: Quadro jurídico internacional e europeu 

Quadro jurídico nacional

Principais atores para a proteção das crianças 

Linhas de apoio psicológico e jurídico das vítimas 

O papel da criança no processo de proteção

Avaliação: Avaliação de Módulos (no final do módulo) + Questionário de 

satisfação e Qualidade (no final da formação)

http://www.co-happiness.eu
https://drive.google.com/drive/folders/13SjN5BOn72l5zCNBlUXeKbVs0I0MD5lH
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Aprendizagem online

Hora Atividades Recursos necessários

Duração: 1h30 min Formação online: Módulo II Computador

Ligação à Internet

Plataforma

Duração: 10 min Quiz – 10 perguntas (escolha 

múltipla; Sim/Não) para verificar 

se os formandos estão a seguir a 

mensagem do módulo

Computador

Ligação à Internet

Plataforma

Sessões presenciais / síncronas

Duração: 01:15h Siga as instruções de atividade "O 
diamante dos direitos da criança":  

inicie a sessão presencial perguntando 

aos participantes se estão cientes da 

Convenção sobre os Direitos da Criança 

e ter uma discussão sobre os artigos que 

inclui; introduzir uma versão abreviada da 

Convenção sobre os Direitos da Criança; 

atividade em grupo e discussão

Computador

Projetor

Powerpoint (Módulo 2 presencial 

- versão abreviada da Convenção 

sobre os Direitos da Criança)

FlipChart 

Marcadores

Anexo 2 (exercícios presenciais) 

impressos

Duração: 40 min Siga instruções de atividade “O que 
podemos fazer?”:  discussão sobre se 

acreditam que os direitos das crianças 

estão adequadamente protegidos e o 

que acreditam que a situação é, no que 

diz respeito ao abuso e maus tratos na 

infância; 2 casos de estudo; discussão 

sobre recursos/organizações comunitárias

Computador

Projetor

Powerpoint (Módulo 2 f2f – estudos 

de caso)

FlipChart 

Marcadores

Duração: 10 min Encerramento e resumo dos principais 

tópicos abordados na sessão.  

FlipChart 

Marcadores
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3. Módulo III A Criança e a Família

Módulo: III – A criança e a família
Duração: 4h
 

• 2h aprendizagem autoguiada -  www.co-happiness.eu
• 2h presencial/ sessão síncrona - ACEDA À PASTA

Principais objetivos: A violência percorre todas as esferas da vida, incluindo o da família. Os 

abusos sexuais contra crianças, conflitos intergeracionais, as ativações 

de comportamentos violentos geram uma espiral relacional que 

desenvolve uma força sedutora composta por atitudes marcadas por 

abuso e manipulação, como instrumentos de “dominação do outro”. É 

necessário levar a família à origem da sua existência: o berço do amor.

Resultados da aprendizagem: No final desta unidade, os participantes deverão:

• Definir a violência e adaptar o conceito ao contexto familiar;

• Reconhecer o modelo familiar autoritário - normativo;

• Conceber um modelo familiar regenerativo para a criança;

Métodos: Aprendizagem online, sessão presencial/ síncrona

Conteúdos: Definição de Violência (interpretação da violência; a dinâmica da 

violência

o mapa da violência; parâmetros de avaliação da violência)

O nascimento da experiência parental 

A necessidade de medir o risco colusivo

Os atos do risco colosivo 

O método: educação emocional-racional 

Gestão das emoções

Reconhecer e atuar

Avaliação: Avaliação de Módulos (no final do módulo) + Questionário de 

satisfação e Qualidade (no final da formação)

Aprendizagem online 

Hora Atividades Recursos necessários

Duração: 1h30 min Formação online: Módulo III Computador

Ligação à Internet

http://www.co-happiness.eu
https://drive.google.com/drive/folders/13SjN5BOn72l5zCNBlUXeKbVs0I0MD5lH
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Sessões presenciais/síncronas

Duração: 15 min Atividade “quebra-gelo: Eu sou” Papéis

Canetas / marcadores

Duração: 40 min Reveja o conteúdo do módulo e tire 

um momento para tirar as dúvidas aos 

participantes (siga a apresentação 

do Powerpoint, uma vez que existem 

atividades para momentos específicos)

Computador

Projetor

Powerpoint (Módulo 3 presencial)

FlipChart 

Marcadores

Duração: -- Atividade “Puzzle: recompor a definição do 

conceito de família e menor”

Duração: 10 min Atividade: “Frontal participativo: como se 

pode pensar a violência familiar?”

FlipChart 

Marcadores

Duração: 15 min Jogo “construir o mapa da violência” e 

partilha em grupos

Papel FlipChart  (1 por grupo”

Marcadores

Fita (para colocar FlipChart  na 

parede)

Duração: 15 min Estudos de caso Computador

Projetor

FlipChart 

Marcadores

Duração: 10 min Técnicas de abordagem da atividade – 

exemplo: O rosto das emoções

6 cartas (cada uma com uma 

expressão: triste, feliz, assustada, 

zangada, afetuosa, enojada)

Duração: 10 min Encerramento destacando as principais 

conclusões da sessão. 

FlipChart 

Marcadores

Duração: 10 min Quiz – 9 perguntas (escolha 

múltipla) para verificar se os 

formandos estão a seguir a 

mensagem do módulo

Computador

Ligação à Internet
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4. Módulo IV A realidade do abuso e maus tratos na infância

Módulo: IV – A realidade do abuso e maus tratos na infância
Duração:4h 

• 2h aprendizagem autoguiada -  www.co-happiness.eu
• 2h sessão presencial/síncrona - ACEDA À PASTA

Principais objetivos: Este módulo visa fornecer aos profissionais que trabalham com 

crianças, pais e espectadores um olhar interior sobre a prevenção de 

maus tratos a crianças do ponto de vista de uma criança

Resultados da aprendizagem: No final desta unidade, os participantes deverão:

• Compreender o processo de lealdade das crianças para com os 

pais

• Comparar o desenvolvimento socio-emocional saudável versus 

desenvolvimento socio-emocional pouco saudável

• Compreender o trauma e as competências de comunicação das 

crianças

• Refletir sobre ações anteriores na comunicação com crianças

Métodos: Aprendizagem on-line, sessão presencial/ síncrona

Conteúdo: Desenvolvimento socio-emocional de crianças com idades entre os 0 

e os 18 anos

Lealdade dos filhos aos pais

Comunicação informada sobre o trauma

Comunicação infantil

Avaliação: Avaliação de Módulos (no final do módulo) + questionário de 

satisfação e Qualidade (no final da formação)

Aprendizagem Online

Hora Atividades Recursos necessários

Duração: 2:00h Formação online: Módulo IV Computador

Ligação à Internet

Plataforma

http://www.co-happiness.eu
https://drive.google.com/drive/folders/13SjN5BOn72l5zCNBlUXeKbVs0I0MD5lH


34

Sessão presencial/síncrona:

Hour Activities Needed resources

Duração: 15min Siga as instruções de atividade “Meditação da 

criança interior”:

iniciar a sessão presencial pedindo aos participantes 

que reflitam através de questões orientadoras; 

discussão em grupo

FlipChart 

Marcadores

Duração: 40 min Reveja o conteúdo do módulo e tire um momento 

para tirar as dúvidas dos participantes

Computador

Projetor

Powerpoint (Módulo 4 

presencial)

FlipChart 

Marcadores

Duração: 40 min Siga as instruções de atividade “comunicação d 

crianças informada por trauma”:

Um participante assume o papel da criança, que 

reagirá de acordo com a forma como o grupo tenta 

entrar em contacto com ela (de forma sensível ou 

não); reflexão sobre as reações

“Brinquedos” (e.g. 

materiais de desenho, bola, 

animal recheado, bloco)

FlipChart 

Marcadores

Duração: 10min Encerramento destacando as principais conclusões 

da sessão. 

FlipChart 

Marcadores
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5. Módulo V Responsabilidade Social

Módulo: V – Responsabilidade Social
Duração: 4h

• 2h aprendizagem autoguiada -  www.co-happiness.eu
• 2h sessão presencial/ síncrona - ACEDA À PASTA

Principais objetivos: • Compreender a definição de capital social e eficácia coletiva e 

a sua relação com o abuso de crianças e a prevenção de maus 

tratos

• Fornecer conhecimentos sobre a importância de denunciar 

situações de abuso e maus tratos na infância e como reagir com 

uma criança vítima deste fenómeno

• Fornecer conhecimentos sobre exemplos de boas práticas 

implementadas na Europa

Resultados da aprendizagem: No final desta unidade, os participantes deverão:

• Definir o capital social e a eficácia coletiva;

• Denunciar situações de abuso e maus tratos infantis e ser 

capazes de fornecer esta importante mensagem aos membros 

da comunidade (por exemplo, pais, vizinhos)

• Identificar iniciativas/programas em toda a Europa – 

nomeadamente nos países parceiros da Co-Happiness – a fim de 

prevenir situações de abuso e maus tratos na infância

Métodos: Aprendizagem on-line, sessão presencial/ síncrona

Conteúdos: Capital Social, Eficácia Coletiva e a sua relação com o abuso de 

crianças e prevenção de maus tratos;

Como envolver com os pais e como se envolver com a comunidade;

Dicas para trabalhar com a comunidade;

Relatório de situações de abuso infantil e de maus tratos;

Como ajudar uma criança abusada ou negligenciada;

Boas práticas europeias

Avaliação: Avaliação de Módulos (no final do módulo) + Questionário de 

satisfação e Qualidade (no final da formação)

http://www.co-happiness.eu
https://drive.google.com/drive/folders/13SjN5BOn72l5zCNBlUXeKbVs0I0MD5lH
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Aprendizagem online:

Hora Atividades Recursos necessários

Duração: 2h Formação online: Módulo V Computador

Ligação à Internet

Plataforma

Duração: 10 min Quiz – 4 perguntas (escolha 

múltipla;) para verificar se os 

formandos estão a seguir a 

mensagem do módulo

Computador

Ligação à Internet

Plataforma

Sessões presenciais/ síncronas

Duração: 15 min Siga as instruções de atividade “Seguindo o Chef”:

iniciar a sessão com uma atividade de grupo. 

É uma forma útil de começar a desenvolver a 

sensibilização sobre os participantes no que 

respeita à responsabilidade social e à cooperação 

comunitária. Discussão e conclusões fundamentais 

sobre a importância de trabalhar em conjunto para 

o mesmo problema e pensamento estratégico para 

participar de uma forma eficaz

Canetas

1 folha de papel / FlipChart 

por grupo

FlipChart 

Marcadores
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Duração: 1h Reveja o conteúdo do módulo e tire um momento 

para tirar as dúvidas dos participantes (siga a 

apresentação do Powerpoint, uma vez que existem 

atividades para momentos específicos)

Computador

Projetor

Powerpoint (Módulo 5 

presencial)

FlipChart 

Marcadores

Duração: 45 min Exercício “Personas”. Neste exercício, cada grupo 

deve passar por todas as “personas” e adicionar 

comentários/sugestões a outros dados pelos outros 

grupos. O facilitador/formador deve gerir o tempo 

de acordo com o número de grupos. Sugestão: 

devem passar 10 minutos em cada persona. No final 

– quando todos os grupos passaram por todas as 

personalidades – apresentar os resultados e fazer um 

resumo das principais conclusões de acordo com 

os resultados. A atividade deve ser seguida pela 

apresentação do PowerPoint (dicas para trabalhar 

com a comunidade)

Folha de FlipChart 

Marcadores

(Post it - não obrigatório)

Fita (para colocar folhas de 

FlipChart na parede)

Duração: 10 min Exercício “Situação problemática”. Este é um 

exercício para fazer de uma forma prática. Neste 

sentido, o facilitador/formador deve acompanhar 

a apresentação presencial Powerpoint – Slides 

“Situação problemática” – e pedir ao grupo 

como um todo para negociar e ter um acordo 

sobre a resposta correta. O facilitador/formador 

pode optar por perguntar aos participantes se 

já experimentaram uma situação semelhante – 

aproveitem um momento para a discussão/partilha 

de experiências

Computador

Projetor

Duração: 10 min Encerramento, destacando as principais conclusões 

da sessão 

FlipChart 

Marcadores
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6. Módulo VI Prevenção e Intervenção

Módulo: VI – Prevenção e Intervenção
Duração: 4h

• 2h aprendizagem autoguiada -  www.co-happiness.eu
• 2h sessão presencial/síncrona - ACEDA À PASTA

Principais objetivos: • Introduzir o tema do abuso e do trauma para uma audiência de 

profissionais de forma convincente

• Apresentar fundamentos de prevenção e intervenção de abuso

• Enumerar e demonstrar pelo menos 2 técnicas que facilitem o processo 

de aprendizagem e reflexão em grupo (gatilhos, lentes de trauma)

• Descrever o conceito de trauma vicioso

• Destacar a importância do autocuidado

• Descrever uma abordagem utilizada na prevenção e intervenção de 

abusos (o modelo ARC)

• Listar os três domínios primários visados pela intervenção descrita

• Identificar pelo menos uma intervenção de amostra em cada domínio 

visado

Resultados da 
aprendizagem: 

No final desta unidade, os participantes deverão:

• Compreender a relação entre abuso e trauma;

• Reconhecer como distinguir sinais de abuso e identificar gatilhos;

• Compreender as técnicas básicas de reformulação;

• Compreender a base do modelo ARC como ferramenta de prevenção e 

intervenção a nível sistémico;

• Compreender o conceito de trauma vicioso e perceber a importância 

do autocuidado na vida profissional e pessoal de cada um.

Métodos: Aprendizagem on-line, sessão presencial/ síncrona

Conteúdo: O que é trauma

Tipos de trauma 

Identificar gatilhos

“Óculos” do trauma

Fatores de risco

Introduzir o Trauma Vicioso

Autocuidado 

A abordagem ARC

http://www.co-happiness.eu
https://drive.google.com/drive/folders/13SjN5BOn72l5zCNBlUXeKbVs0I0MD5lH
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Aprendizagem online:

Hora Atividades Recursos 
necessários

Duração: 30 min Formação online: Módulo VI Computador

Ligação à Internet

Duração: 90 min  Relógio removido (Parte 1):

https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0

Os participantes serão convidados a identificar sinais de 

abuso

Os participantes serão convidados a identificar os gatilhos 

apresentados no filme 

Os participantes serão convidados a identificar situações 

em que a criança do filme tem um comportamento 

desafiador, uma vez identificados, terão de ligar a situação 

a um adjetivo (rude, preguiçoso, etc.) Posteriormente, ser-

lhes-á pedido que utilizem a lente do trauma (praticada na 

presencial) para reformular os adjetivos usando a lente do 

trauma.

No final desta primeira sessão online, os participantes 

serão convidados a enumerar duas coisas que farão nas 

próximas 48 horas para praticarem autocuidado.

Computador

Ligação à Internet

Plataforma

Duração: 90 min Relógio Removido (Parte 2): 

https://www.youtube.com/watch?v=I1fGmEa6WnY

Os participantes serão convidados a identificar e listar 

eventos do filme que mostrem o seguinte: para ajuda, por 

favor, consulte a parte no documento de palavra onde o 

modelo ARC é apresentado, mais especificamente Anexo 

– a secção individual. 

Rotina e 
rituais

Gestão de 
Afetação do 
Cuidador

Sintonização Reforço

Computador 

Ligação à Internet

https://www.youtube.com/watch?v=I1fGmEa6WnY
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Sessão presencial/ síncrona

Hora Atividades Recursos 
necessários

Duração: 20 min O que é Trauma?

Tipos de Trauma

O formador tocará a música “Behind the Wall”, de Tracy 

Chapman. Antes da música, o formador pedirá aos 

participantes que visualizem o local onde a ação ocorre, 

ouçam o barulho, as vozes, o tom, a mensagem. Com 

base em tudo isso em grupos de 4-5, ser-lhes-á pedido que 

definam e classifiquem o trauma.

Canetas

1 folha de papel / 

FlipChart por grupo

FlipChart 

Marcadores

Duração: 

3h e 30 min

Reveja o conteúdo do módulo e tire um momento extra para 

explicar aos participantes o modelo ARC.

Durante este período faça atividades (atividades somam-

se no total a 2 horas). Este módulo terá uma pausa de 15 

minutos. Assim, para a apresentação do Modelo ARC haverá 

cerca de 60 min.

Computador

Projetor

Powerpoint 

(Módulo 6 

presencial)

FlipChart 

Marcadores

Duração: 30 min Gatilhos: atividade #2
O formador vai começar a atividade pedindo aos formandos 

que imaginem que são uma casa... (ver descrição completa 

no PPT)

Flipchart 

Marcadores

Fotos 

Fita para colocar o 

FlipChart na parede

Duração: 30 min “Óculos” do Trauma: atividade #3
O formador tocará a música Hurt by Johnny Cash. Depois, 

pedirá ao grupo que se divida em grupos de 4 pessoas. 

Cada grupo terá uma tabela com 8 adjetivos... (ver descrição 

completa da atividade no PPT)

Como alternativa, os participantes podem imitar o adjetivo 

em vez de usar uma imagem.

Computador

Projetor

Colunas

Fotos

FlipChart 

Marcadores

Fita cola



41

Hora Atividades Recursos necessários

Duração: 15 min Quão pesado é o vidro: atividade #4
O formador vai tomar um copo de água e vai esticá-la e 

perguntar aos participantes quão pesado é o vidro? Haverá 

muitas respostas (250 gramas, 100 gramas, depende da 

quantidade de líquido no vidro, etc.). O formador vai pedir 

aos participantes que imaginem que estão a segurar o copo 

durante 1 hora, depois 3 horas, depois o dia inteiro, uma 

semana inteira, um mês inteiro, um ano inteiro. O vidro torna-

se mais pesado à medida que o tempo passa e enquanto o 

segura na mesma posição. O vidro representa o nosso fardo, 

as nossas preocupações, o nosso stress que carregamos 

todos os dias. Por isso, é crucial fazer uma pausa, descarregar 

e relaxar (baixar o vidro, mudar de posição, etc.).

Vidro

Duração: 15 min Pausa Café, lanches, água

Duração: 30 min Elefante na sala: atividade #5
O grupo principal será dividido em subgrupos de 4-5. Um 

conjunto de comportamentos ou eventos estão ilustrados em 

várias imagens. Estas imagens não são facilmente discutidas 

numa conversa normal, a menos que haja razão (um gatilho). 

Fornecendo contexto em torno da conversa e um plano de 

como lidar com eles quando surgem. Esta é a chave para 

ensinar e modelar a regulação.

FlipChart 

8 imagens 

(comportamentos 

ou eventos)

Lápis

Marcadores

Duração: 15 min Expresse a sua gratidão: atividade #6
Cada participante terá um pedaço de papel (A4) que 

será dobrado em 4 partes resultando em 8 folhas. Neste 

folheto, os participantes serão convidados a expressar a sua 

gratidão por certas coisas que aconteceram durante o dia. 

Começarão na sessão de grupo e terão de acompanhar/

continuar todos os dias durante uma semana em casa. 

O objetivo é ajudar as pessoas a expressar a sua gratidão, a 

mudar a mentalidade crítica, a desilusão, o apreço, alegria, 

gratidão pelas coisas que temos, que por sua vez se traduzirá 

na sua interação com a sua família (cônjuge, filhos) e se 

tornará uma estratégia preventiva contra os abusos.

Papel A4

Lápis/canetas

Marcadores
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Anexo 2 - Questionário de autoavaliação

NOME:

DATA: 

Está a preencher este questionário... 

Antes do piloto  

Depois do piloto  

Esta autoavaliação de competências destina-se a ajudar os parceiros da Co-Happiness a 
identificar o desenvolvimento dos conhecimentos e competências relacionadas com a 
prevenção e consciencialização da comunidade acerca do abuso maus tratos infantis.

Também o ajudará a avaliar os seus pontos fortes pessoais e oportunidades de desenvolvimento.
 

INSTRUÇÕES:

A Coluna um identifica o conhecimento/comportamento esperado de cada competência.
Por favor, verifique o quão habilidoso acredita estar a demonstrar o comportamento descrito 
para cada competência. Use a seguinte escala:

1 =
Nenhuma 

competência 
nesta área

2 =
Poucas 

competências 
nesta área

3 =
Algumas 

competências

4 =
Competente 

nesta área

5 =
Muito 

competente 
nesta área

Obrigado pela sua participação neste importante processo!
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Por favor, selecione a opção certa com uma cruz (X).

Se tiver perguntas, não hesite fazer perguntas ao formador.

Tenho os 
conhecimentos, 
competências 
e/ou capacidade 
de:

1 =
Nenhuma 

competência 
nesta área

2 =
Poucas 

competências 
nesta área

3 =
Algumas 

competências

4 =
Competente 

nesta área

5 =
Muito 

competente 
nesta área

...definir abuso 

e maus tratos 

infantis

...definir e 

identificar 

claramente os 

diferentes tipos 

de abuso e maus 

tratos infantis

...identificar as 

necessidades das 

crianças e jovens 

vítimas de abuso 

e maus tratos e os 

seus impactos

...distinguir entre 

situações de risco 

e perigo

...compreender 

a legislação do 

abuso e maus 

tratos de crianças 

…identificar 

os principais 

atores dentro 

do Sistema de 

Proteção
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Tenho os 
conhecimentos, 
competências e/
ou capacidade 
de:

1 =
Nenhuma 

competência 
nesta área

2 =
Poucas 

competências 
nesta área

3 =
Algumas 

competências

4 =
Competente 

nesta área

5 =
Muito 

competente 
nesta área

…identificar 

as medidas de 

proteção no 

contexto de 

enquadramento 

legal

…compreender 

a importância 

de envolver/

ouvir a criança no 

processo

…compreender o 

papel da família

…identificar 

situações de 

abuso e maus 

tratos dentro da 

família

…compreender 

as implicações 

e impacto de 

abuso e maus 

tratos para o 

desenvolvimento 

infantil e família

…identificar 

e distinguir 

comportamentos/

atitudes normais 

e disruptivos de 

acordo com a 

idade da criança
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Tenho os 
conhecimentos, 
competências e/
ou capacidade 
de:

1 =
Nenhuma 

competência 
nesta área

2 =
Poucas 

competências 
nesta área

3 =
Algumas 

competências

4 =
Competente 

nesta área

5 =
Muito 

competente 
nesta área

…reconhecer 

os indicadores 

e conceitos da 

parentalidade 

positiva

…identificar 

estratégias e 

programas 

adequados para a 

educação parental

…identificar, 

compreender 

e distinguir os 

fatores de risco e 

proteção

…identificar os 

sinais de alarme 

de abuso e maus 

tratos

…aumentar a 

consciencialização 

acerca do abuso 

infantil e maus 

tratos

…compreender 

a perspetiva da 

criança abusada
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Tenho os 
conhecimentos, 
competências e/
ou capacidade 
de:

1 =
Nenhuma 

competência 
nesta área

2 =
Poucas 

competências 
nesta área

3 =
Algumas 

competências

4 =
Competente 

nesta área

5 =
Muito 

competente 
nesta área

…compreender 

as técnicas 

apropriadas 

para comunicar 

e intervir com 

crianças

…conhecer 

as estratégias 

adequadas para 

intervir com a 

família das vítimas

…compreender a 

noção de capital 

social

…ser capaz de 

clarificar a noção 

de eficácia 

coletiva e a sua 

relação com o 

capital social e o 

abuso infantil e 

a prevenção de 

maus tratos

…saber como 

implementar 

estratégias para 

melhorar o 

capital social na 

comunidade
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Tenho os 
conhecimentos, 
competências e/
ou capacidade 
de:

1 =
Nenhuma 

competência 
nesta área

2 =
Poucas 

competências 
nesta área

3 =
Algumas 

competências

4 =
Competente 

nesta área

5 =
Muito 

competente 
nesta área

…saber como e a 

quem denunciar 

situações de abuso 

e maus tratos

…identificar as 

políticas europeias 

e as práticas de 

sucesso existentes

…identificar 

as estratégias 

apropriadas para 

se envolver com 

atores-chave

…compreender 

a importância da 

cooperação com a 

comunidade para 

prevenir o abuso 

de crianças e maus 

tratos

…saber como 

divulgar 

informações 

úteis através da 

comunidade

…compreender 

os recursos 

disponíveis para 

profissionais e para 

a comunidade
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Tenho os 
conhecimentos, 
competências e/
ou capacidade 
de:

1 =
Nenhuma 

competência 
nesta área

2 =
Poucas 

competências 
nesta área

3 =
Algumas 

competências

4 =
Competente 

nesta área

5 =
Muito 

competente 
nesta área

…compreender 

a importância de 

uma abordagem 

baseada em 

evidências para 

o sucesso na 

prevenção de 

maus tratos de 

crianças

… alocar 

competências 

sociais para 

prevenir abuso de 

crianças e maus 

tratos

…identificar e 

compreender 

os Princípios 

Orientadores de 

Intervenção

…compreender 

a importância 

de trabalhar em 

conjunto com 

os pais através 

de uma resposta 

sistemática

…identificar 

os recursos 

disponíveis na 

comunidade
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Anexo 3 - Avaliação da satisfação dos participantes

Nome do evento de formação: Co-Happiness: Reciclagem de conhecimentos e novas 
abordagens na Prevenção de Abuso e Maus Tratos na adolescência

Formador:

Data:

Local:

Este inquérito é anónimo e as suas respostas serão usadas para melhorar continuamente os 
programas de formação. Obrigado pela sua cooperação.

Por favor assinale com uma cruz (X) a caixa que melhor representa a sua classificação para cada 
item.

Instruções de preenchiment

Mau

1 2 3 4 5 6

Excelente

1. Como avalia a 
organização da formação 
em termos de?

1 
Mau

2 
Fraco

3 
Aceitável

4 
Bom

5 
Muito 
bom

6 
Excelente

Instalações e recursos 

educativos disponíveis

Duração da ação, de acordo 

com as suas necessidades

Calendarização e horário

Apoio administrativo e 

logístico

2. Como avalia o conteúdo 
do programático?

1 
Mau

2 
Fraco

3 
Aceitável

4 
Bom

5 
Muito 
bom

6 
Excelente

Em relação ao que esperava

Objetivos e resultados da 

aprendizagem

Aplicação prática de 

conteúdos



50

4. Considera que a ação de formação foi:

 Muito teórica Muito Prática Equilibrada, 
   teórica e prática

5. Recomendaria a presença nesta ação de formação?

 Sim Não

Por favor, indique quaisquer outros comentários ou sugestões para a melhoria do 
programa de formação:

3. Como avalia o(s) 
formador(es)?

1 
Mau

2 
Fraco

3 
Aceitável

4 
Bom

5 
Muito 
bom

6 
Excelente

Domínio e conhecimento 

do tema

Use linguagem clara e 

acessível

Promoção de um 

bom ambiente de 

aprendizagem
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Anexo 4 - Questionário sobre cada módulo

Por favor, tire uns minutos para preencher este formulário sobre o quão bom acha que este 
módulo foi. O seu feedback é muito importante para nós para melhorar as nossas formações. 
Por favor, seja honesto e aberto com o seu feedback.

Por favor circule uma pontuação de 1 😕 a 5 😀
 
1 é a pontuação mais baixa que pode dar; 5 é a mais alta.

1. Quão útil considerou o módulo? 

1: nada útil <-> 5: muito útil

Pontuação: 1  😕 2  😏 3 😐 4  🙂 5 😀

Comentários

2. Quão bons considerou os tópicos abordados na formação?

Pontuação: 1  😕 2  😏 3 😐 4  🙂 5 😀

Pode escrever os seus comentários na caixa abaixo:
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3. Até que ponto acha que este módulo contribuiu para o seu trabalho na prevenção e 
intervenção de abuso e maus tratos na infância? 

1: nada preparado <-> 5: muito bem preparado

Pontuação: 1  😕 2  😏 3 😐 4  🙂 5 😀

Comentários

4. Há algum tópico que considere que deva ser incluído neste módulo de formação, que 
está em falta atualmente?

 Sim Não

Comentários

5. Sentiu que recebeu apoio suficiente por parte do formador?

 Sim Não

Por favor, explique porquê ou por que não:

6. Se tiver outros comentários ou feedback por favor escreva abaixo:

Obrigado! A sua ajuda é muito valorizada.

POR FAVOR, DEVOLVA O FORMULÁRIO PREENCHIDO AO SEU FORMADOR.
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Anexo 5 - Panfleto de Recrutamento (exemplos)

Anexo 5.1. Panfleto de recrutamento em Portugal

Anexo 5.2. Panfleto de recrutamento na Grécia
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Anexo 5.3 Panfleto de recrutamento na Itália

Anexo 5.4 Panfleto de recrutamento na Holanda
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Currículo de formação 
para prevenção e sensibilização da comunidade 
sobre abuso e maus tratos na infância
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