
Ações promovidas pelo CCL 

Ação de sensibilização sobre pobreza e exclusão social para as crianças do Jardim de Infância 
do Centro Social e Paroquial de Stº Condestável 

Destinatários: Crianças do Jardim de Infância do Centro Social e Paroquial de Stº Condestável 

Objetivos: 

- Sensibilizar as crianças para os problemas relacionados com as situações de pobreza e de 

exclusão social; 

- Desmistificar possíveis preconceitos; 

- Incutir precocemente atitudes e comportamentos inclusivos, bem como a aceitação e 

valorização das diferenças; 

- Promover valores de respeito pela diferença. 

 

 



 

 

 

 



Ação de sensibilização sobre pobreza e exclusão social 

Destinatários: Crianças de 5 anos do Jardim de Infância da Estação 

Objetivos com a ação:  

- Sensibilizar as crianças para os problemas relacionados com as situações de pobreza e de 

exclusão social; 

- Desmistificar possíveis preconceitos; 

- Incutir precocemente atitudes e comportamentos inclusivos, bem como a aceitação e 

valorização das diferenças; 

- Promover valores de respeito pela diferença. 

Anexo: Fotos atividade 2 

 

  

 



 

  

 

 

  



Ação “Sensibilizar para a diferença”- Atividade realizada num ATL de Verão 

Destinatários: Jovens de um ATL de Verão 

Objetivos: 

- Despertar o espírito de cooperação;  

- Refletir sobre as diferenças/deficiências;  

- Aceitar as diferenças existentes na turma/escola/comunidade;  

- Sensibilizar para a diferença; 

- Criar nas crianças e jovens hábitos de tolerância e respeito pelos outros;  

- Sensibilizar para os problemas das pessoas com Necessidades Educativas Especiais; 

- Fomentar uma cultura inclusiva; 

- Promover nas crianças e jovens a noção de que cada gesto conta. 

 

 

 

 



 

 

   

 



Flash Mob contra a pobreza 

 

  

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 

  



Ação de informação e sensibilização sore direitos de cidadania 

Esta atividade consistiu numa ação de informação e sensibilização realizada no dia 17 de outubro 

em Bragança, inserida na atividade Jornadas pela Cidadania. 

O grupo escreveu em folhas de papel branco A4 e em mãos recortadas em cartolina, 

mensagens apelativas aos direitos de cidadania, à pobreza e exclusão social, que foram 

posteriormente distribuídas pelas pessoas nas ruas da cidade. 

 

Workshop “Perspetivas de desenvolvimento no distrito” 

Esta atividade proposta e organizada pelo CCL foi inserida num conjunto de ações definidas pelo 

núcleo distrital tendo como principais destinatários jovens desempregados ou em situação de 

emprego precário. O grupo convidou o dinamizador- Investigador Francisco Cepeda e solicitou 

espaço para o efeito. Eles além de organizarem a atividade também participaram na mesma 

 

 

Encontro Regional de CLL`s do Norte 

 

 



 

 

 

Elaboração de um documento para apresentação ao presidente da Câmara com propostas de 

melhoria de um apoio social criado pelo município 
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