
a mão … só no coração 

estendal de afetos 28 abril 

Regulamento do projeto                          

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e o Agrupamento de Escolas de Vendas Novas, 

enquanto instituições que cuidam diariamente das crianças e jovens do nosso concelho, durante o mês de 

abril, pretendem consciencializar a comunidade para a importância da “Prevenção dos maus tratos na 

infância” e em paralelo comemorar o dia internacional das famílias que terá lugar no dia 15 de maio. 

Nesse sentido vão dinamizar um projeto que apela ao envolvimento das famílias através da criação de uma 

instalação na cidade – um estendal de trabalhos de expressão plástica e ou escrita, colocado na Avenida da 

República /outros locais. 

 O slogan que irá inspirar a criatividade dos participantes é: 

               Como prevenção dos maus tratos na infância, a mão …. só no coração!” 

 Podem participar todas as crianças e jovens com as suas famílias e todos os cidadãos do concelho 

              que quiserem abraçar esta causa. 

 Cada participante só pode apresentar um trabalho.  

 O suporte do trabalho será um pano branco com 40cmx30cm ( reutilizar Tshirts, lençóis, outros). 

 Sobre o pano deverá ser criada uma composição visual (expressão plástica e / ou escrita) em que  o 

coração, as mãos e  as palavras de afeto podem ser explorados   com quaisquer tipos de materiais 

e técnicas  (ex:  papel , tinta , tecido , missangas , botões , linhas,  arames , fitas  ou outros) . 

 O trabalho poderá ser identificado. 

 Os trabalhos serão entregues nas escolas do Agrupamento ou na sede da CPCJ, localizada no jardim do 

Bairro José Saramago) juntamente com duas molas da roupa para o prender no estendal. 

 Data de entrega até dia 24 de abril até às 17h. 

 Inauguração do estendal na Avenida da República no dia 28 de abril pelas 15h30 horas. 

  Finda a exposição, a organização do projeto reserva-se o direito de ficar com alguns dos 

trabalhos a fim de os expor noutros locais.  

Os dinamizadores do projeto solicitam e agradecem a sua participação, num apelo à 

criatividade e à intervenção nesta causa, a qual é pertença de todos nós. 

As nossas crianças e jovens merecem ser protegidos com  

aos maus tratos! A mão… só no coração 

 


