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Laço Azul Humano alertou

comunidade para os maus

tratos na infância
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PUBLICIDADENo âmbito do

Mês da

Prevenção dos

Maus Tratos na

Infância, a CPCJ

de Alijó, com o

apoio do

município,

assinalou a data

com a realização

do Laço Azul

Humano junto ao

Plátano de Alijó, com a participação das crianças do

pré-escolar e primeiro ciclo do Agrupamento de

Escolas D. Sancho II de Alijó, bem como as crianças

do pré-escolar das IPSS do concelho.

A realização do Laço Azul Humano é uma iniciativa

da CNPDPCJ tendo como lema a “História do Laço

Azul”, na qual uma avó, em 1989 nos Estados

Unidos amarrou uma fita azul à antena do seu

carro após o falecimento dos netos, vítimas de maus

tratos, sensibilizando para a importância da

prevenção dos maus tratos na infância.

Esta atividade decorreu na zona envolvente do

Plátano de Alijó, com o intuito de chamar a atenção

da comunidade local para a prevenção dos maus

tratos na infância.
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As crianças estiveram envolvidas em diversas

atividades, nomeadamente, aula de zumba,

construção de um puzzle do Laço Azul das IPSS,

jogo pedagógico “Capuchinho ao Pé-Cochinho” do

Centro de Saúde e uma caminhada azul pelas ruas

de Alijó.

Para encerrar a campanha de prevenção do mês de

abril, realizou-se o Laço Azul Humano, com a

presença de crianças, professores e demais

dinamizadores da atividade.

Com o contributo dos idosos das IPSS do concelho,

que este ano também foram envolvidos nesta

dinâmica, a atividade “ganhou ainda mais cor uma

vez ter sido lançado o desafio às IPSS para a

decoração de uma Peça de um Puzzle, cujo

resultado foi um Laço Azul decorado com diferentes

materiais reutilizáveis”.

A CPCJ de Alijó “agradece a todos os que 

dinamizaram, apoiaram e se juntaram a esta causa,

nomeadamente ao município, ao Agrupamento de

Escolas D. Sancho II, ao Centro de Saúde, à Junta de

Freguesia de Alijó, à GNR bem como a todas as IPSS

do concelho”.

A “Onda Azul”, que percorreu as ruas de Alijó,

pretende alertar toda a comunidade local para a

importância de prevenir e proteger as crianças e

jovens ao longo de todo o ano.
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