FICHA DE SINALIZAÇÃO
CRIANÇA/JOVEM EM PERIGO
Modalidade de Contacto
Telefone

□

E-mail

□

Participação N.º ____/______
Correio

□

Presencial (CPCJ)

□

Data: ____/____/________

1- Identificação da Entidade/Pessoa que procede à sinalização:
Nome (pessoa que sinaliza/Instituição):
Morada:
Telefone:

Telemóvel: ________________e-mail:

Relação com o denunciado (familiar, vizinho, professor, …)

2- Identificação da criança/jovem:
Nome
Idade

Data de nascimento

Morada
Localidade

Código Postal

Est. de Ensino que frequenta
Ano de escolaridade que frequenta
Nome do diretor de turma
Contacto

3- Identificação dos Progenitores:
Nome do pai

Telef.

Morada
Localidade

Código Postal
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Nome da mãe

Telef.

Morada
Localidade

Código Postal

Outro(s) responsável(eis) pela criança/jovem: pessoas que exerçam o poder paternal ou têm a
guarda de facto:

4- Caracterização sócio-económica do agregado familiar:

5- Motivo (s) da sinalização à CPCJ:
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X

Problemáticas
Aliciamento sexual
Importunação sexual a crianças/jovens (linguagem/atos de caráter
exibicionista/constrangimento
Abuso sexual

Pornografia Infantil
Prostituição Infantil
Violação ou ato sexual
Abandonada à nascença ou nos primeiros
anos de vida (até aos 6 meses)
Abandonada após os 6 meses

A criança está abandonada ou entregue a si
própria

Ausência permanente de suporte familiar
Ausência temporária de suporte familiar
ou outro
Criança/jovem não acompanhado
Bullying
Comportamentos graves antissociais e/ou de indisciplina

A criança/jovem assume comportamentos
que afetam o seu bem- estar, sem que os pais
se oponham

Consumo de bebidas alcoólicas
Consumo de estupefacientes
Outros comportamentos

Exposição a modelos de comportamento que
possam comprometer o bem-estar e
Desenvolvimento da criança/jovem

Consumo de álcool
Consumo de estupefacientes
Violência Doméstica
Mendicidade

Exposição de trabalho infantil

Prática de mendicidade
Utilização da criança/jovem, na prática de mendicidade
Ofensa física

Mau trato
Ofensa física em contexto de violência
Doméstica
Absentismo / Abandono Escolar

________________________________________

6- Pessoa(s) ou entidade(s) a quem é atribuível a situação perigo da criança/jovem:
Grau de parentesco:

□
Outros familiares que coabitam com a criança/jovem □
Outros □ Quais? _____________________
Pai

□

Mãe

□

Pai e Mãe

□

Irmão(s)
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7 – Síntese Descritiva: motivo da Sinalização; descrição da(s) Problemática(s) do Agregado
Familiar; Intervenção/ Diligência (s) efetuada (s) e respetivos Resultados obtidos:
(Em anexo, todos os documentos, relatórios pertinentes que confirmem a situação enunciada)

Data ____/____/____
Assinatura do membro da CPCJ _______________________________________________
Assinatura (pessoa que sinalizou a situação de Perigo) ______________________________________
(Diretor(a) de Turma do ________)

Nota: Se a sinalização for recebida telefonicamente (correio, e-mail) é assinada por quem recebe, se for
presencial deverá ser preenchida e assinada pelo próprio e pelo membro da comissão que a regista.
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