
 

 
 

Garantir a Segurança 
das Crianças na 

Educação  
Informação para 

Pais/Educadores 
 

Mais informação sobre salvaguarda pode ser 
encontrada na página da internet da escola e 
na página da Pan Dorset Safeguarding 
Children Partnership. 

 
Se tiver preocupações com a salvaguarda 
da sua criança ou outra qualquer, fale com 
o/a Designated Safeguarding Lead na 
escola, seu representante, ou outro 
membro sénior do pessoal.  
Em alternativa pode contatar: 

 
BCP MASH 

01202 123334 
ou MASH@bcpcouncil.gov.uk 

 
Numa emergência, ligue 999 para a Polícia. 

Em outras situações, ligue 101. 
NSPCC 0808 800 5000 

Childline 0800 1111 
 

Pan Dorset Safeguarding Children Partnership BCP 
Salvaguarda em Sub Grupo de Educação 

( Revisado Setembro 2021) 
 

 

Questões de Salvaguarda 

Frequência – A frequência da sua criança é controlada 
diariamente e ausências significativas são sempre 
acompanhadas pelo funcionário encarregue. A escola tem 
uma política de frequência que você deve ler e compreender.  

Comportamento – A escola tem regras claras para toda a 
comunidade escolar. Elas devem ser seguidas para manter 
todos seguros e contentes. Nós compreendemos que as 
crianças, às vezes, zangam-se entre si. Em tais situações, 
um adulto deve intervir. Aquele, capaz de ouvir as crianças 
envolvidas e capaz de ajudar a resolver a ocorrência. 

Intimidação – A escola lida com todos os casos de 
intimidação de uma forma bastante séria. E atuará com 
todas as crianças e famílias de modo a tentar resolver 
quaisquer problemas. A escola tem uma política anti 
intimidação que você deveria ler e compreender.  

Saúde e Segurança – Na escola, todos têm a 
responsabilidade de assegurar que os adultos e as crianças 
trabalhem em um ambiente seguro. A escola tem uma 
política clara de saúde e segurança que todos devem seguir. 
A escola tem profissional de primeiro socorro treinados 
devidamente para lidar com quaisquer tipo de acidentes na 
escola. 

Segurança na internet  – A escola reconhece que a 
tecnologia desempenha um papel importante na educação 
das nossas crianças. A escola está empenhada em proteger 
as crianças no mundo virtual. Para apoiar os pais, a escola 
oferece informação de segurança na internet para ajudar as 
suas crianças estarem seguras na escola e em casa. 

Reclamação – Se tem algumas reclamações sobre como a 
escola está trabalhando com você ou com a sua criança, por 
favor sinta-se confiante para falar conosco. O Diretor da 
escola estará sempre disponível para falar consigo sobre 
quaisquer dificuldades que surjam. Logo que tenha uma 
preocupação é melhor falar conosco de imediato. Assim, 
evita o que pode tornar-se um problema. Caso sinta que o 
assunto não foi resolvido, pode sempre manifestar as suas 
preocupações com o Conselho Diretivo da escola.Você 
encontrará o processo de reclamação na pagina de internet  
da escola. 

 

 

 

 as you have a concern so that it does not become 

O que a escola deve fazer 

Uma criança deve ser capaz de ir para a escola e sentir-se segura, 
de forma a que possa alcançar o seu melhor.  

• Qualquer pessoa que trabalha, ou é voluntário nesta escola, 
será verificado os antecedentes criminais para que se 
certifique de que o seu trabalho com a proteção crianças é 
seguro. Mais, será treinado para proteção e seguranca da 
criança e o que fazer quando estiver  preocupado com 
determinada situação. 

• A escola tem um Designated Safeguarding Lead (DSL) para 
Proteção. Que deverá ter um treinamento extra para saber o 
que fazer quando uma preocupação é manifestada. 
O DSL é: 
O Defensor da Anti intimidação é: 
O Defensor da Segurança eletrônica é: 
O encarregado do Acompanhamento Pastoral é: 
O Lider de Prevenção é: 

• Escutaremos sempre você e trabalharemos com você de perto 
em caso a sua criança ou outra criança seja motivo de 
preocupação . 

Às vezes, preocupaçoes não podem ser partilhadas consigo 
antes do envolvimento da Assistência Social de Criança.  

 A escola tem uma política de salvaguarda. Diz-lhe muito mais 
sobre isto e quando devemos falar com a polícia ou os 
serviços da criança.  

Por favor pergunte como obter uma cópia dessa política. 

• Auxiliaremos a sua criança a aprender como se manter 
segura. As lições podem incluir comida saudável, anti 
intimidação, segurança na internet, segurança nas ruas, 
relações saudáveis ,conscientização de drogas e álcool e 
prevenção de extremismo. Nessas lições, será dito à sua 
criança o que fazer no caso de preocupação com a segurança 
dela própria.  

O que os Pais/Educadores devem fazer 

Pais/educadores são as pessoas mais importantes para manterem 
as crianças delas seguras. Você deve sempre 
• Sentir-se confiante para levantar questões sobre a sua 

criança.  
• Falar com a escola se precisa de ajuda ou apoio. 
• Informar à escola se tem qualquer ordens do tribunal 

relacionadas com a segurança da sua criança.  
• Informar à escola se há alguma alteraçao das suas 

circunstâncias,assim como troca de residência, novo número 
de contato, mudança de nome e alteração da 
responsabilidade parental.  

• Dizer à escola quem leva e recolhe a sua criança da escola, e 
fornecer dois contatos de emergência adicionais. Você deve 
informar a escola de quaisquer modificações em relação ao 
que foi previamente acordado.  

• Dar conhecimento se a sua criança vai estar ausente e as 
razões para tal.  

 

 

 
 



 

 

O que é salvaguarda? 

Todas as crianças e os jovens precisam de estar rodeados por 
adultos, em quem confiam, para se sentirem protegidos ou não se 
magoarem.  
Salvaguarda é igualmente tomar medidas que capacitam todas as 
crianças a obter os melhores resultados. 
 
Como fazer isso? 

Devemos assegurar que todas as crianças e jovens: 

 São bem tratadas 

 São saudáveis 

 Estão seguras 

 Têm as melhores oportunidades na vida  
e que: 

 Todas as pessoas que trabalham com crianças e jovens são 
confiáveis e adequadas para tal. 

 Todos os lugares, onde as crianças e os jovens vão, são 
seguros.  

Salvaguarda é também sobre … 

 Dar apoio às crianças, aos jovens, e às suas famílias.  

 Recorrer a outras pessoas para ajudar se necessário. 

 Ajuda Antecipada - identificar e intervir antecipadamente se 
uma criança, ou jovem, precisa de ajuda.  

 Saber o que fazer quando está preocupado/a com uma 
criança ou jovem.  

 Reconhecer se uma criança, ou jovem, está em risco de se 
ferir ou ter abuso.  

 Tomar medidas para proteger a criança ou o jovem.  

Salvaguarda é mais do que tudo, como trabalhar em conjunto para 
evitar o surgimento de riscos de se ferir ou abuso em primeiro 
lugar. Salvaguarda não é só sobre proteção e envolvimento com 
aquelas famílias, onde as crianças e os jovens estão em maior 
risco de se ferir ou de serem feridas. 

Todos são responsáveis pela salvaguarda das crianças e dos 
jovens.  

Salvaguarda inclui uma variedade de 
assuntos, tais como … 

 Intimidação 

 Preconceito 

 Proteção contra incêndios 

 Abuso de criança 

 Fuga 

 Distúrbios alimentares 

 Proteção da criança 

 Depressão 

 Questões de Saúde mental 

 Crianças perdendo a educação 

 Segurança nas ruas , trem e nas 

águas 

Reconhecer o abuso 

Em situações mais extremas, salvaguarda é a proteção da 
criança e dos jovens perante o abuso.  

O abuso de menores ou negligência ocorre quando, alguém com 
menos de 18 anos de idade, é abusado ou deixa de ser 
convenientemente cuidado.  

Às vezes, uma criança ou jovem, pode ser abusado por um 
estranho, por outra criança ou jovem. Normalmente, a criança 
conhece a pessoa que lhe causando danos. Por exemplo, 
membro da família ou alguém na propria rede social.  

Crianças ou jovens, podem ser abusados em qualquer lugar.    
Por exemplo, em casa, na escola, no centro esportivo local, no 
clube da escola pós-horário escolar,na internet e etc. Às vezes, 
alguém sabe o que está acontecendo, mas não tenta impedir. 
Isso também está errado! 

Impacto do Abuso 

As crianças que têm sido abusadas ou negligenciadas serão 
afetadas a curto prazo. Mas para outras os efeitos a longo prazo 
podem durar  para o resto da vida delas. Por exemplo, 
dificuldades em relacionamentos pessoal, questões de saúde 
mental ou abuso de drogas e álcool.  

 Bandos, Violência juvenil  

 Mutilação genital feminina  

 Violência doméstica 

 Exploração Criminal  

 Exploração sexual 

 Tráfico de menores/ Escravização 

Moderna 

 Drogas & Álcool  

 Automutilação 

 Segurança na internet 

 Questões de Saúde & 

Segurança 

 Prevenção de Radicalização 
 

Tipos de Abuso 

Há principalmente quatro tipos de abuso: Emocional, Físico, Sexual 
e Negligência. 

Abuso Emocional 

É quando os pais/educadores ou outros, deixam de mostrar amor 
suficiente ou deixam de dar atenção às crianças deles. Ou é 
quando os mesmos ameaçam, insultam ou menosprezam as 
crianças, contribuindo para as tornar nervosas, solitárias, 
agressivas, ou perturbadas no seu comportamento.       

Abuso Físico  

É quando os pais/educadores ou outros, deliberadamente infligem 
lesões numa criança ou num jovem, ou não protegem a criança 
deles de ser fisicamente molestada por outrem.  

Abuso Sexual 

Isto envolve, forçar ou aliciar, uma criança ou um jovem a participar 
em atividades sexuais. Tal não envolve necessariamente um nível 
elevado de violência, esteja a criança consciente ou não do que 
está acontecendo.  

Negligência 

É quando um dos pais/educadores deixa de cumprir com as 
necessidades alimentares essenciais, o vestuário, alojamento ou 
cuidados de saúde, de uma criança ou jovem. Ou quando as 
crianças são deixadas sem uma supervisão adequada, o que as 
coloca desprotegidas ou inseguras. 

Violência Doméstica  

É qualquer incidente de controlar, comportamento coercitivo ou 
ameaçador, violência ou abuso entre aqueles na idade de 16 anos 
ou acima que são ou foram parceiros íntimo ou membro da família, 
independentemente de sua agenda ou sexualidade. 

A escola recebe um alerta da Polícia quando um caso de Violência 
Doméstica ocorre na casa de uma criança.  

A Polícia oferece apoio, acompanhamento, e contata a Assistência 
Social se tiver outras preocupações. 

 

Exploração de Criança 

É o ato de usar crianças para fins lucrativos, trabalho infantil , 
gratificação sexual ou alguma outra vantagen pessoal ou 
financeira. 


