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Child Protection Education - Early Stage 1
Information for parents and carers

Educação sobre Proteção Infantil
Informações para pais e responsáveis
Nome da escola
Name of school
Ano(s) escolar(es) participante(s)
Participating Year/s
Número de aulas por semana
Number of lessons per week
Pessoa para contato na escola
School contact person
Número do telefone para contato
Contact telephone number
Caros Pais e Responsáveis
Este ano, os alunos dos anos escolares indicados acima participarão da matéria obrigatória
Desenvolvimento Pessoal, Saúde e Educação Física (Personal Development, Health and
Physical Education (PDHPE)).
Parte do programa PDHPE de nossa escola inclui educação obrigatória sobre proteção infantil.
Parte do conteúdo ensinado na educação sobre proteção infantil lida com assuntos delicados.
A escola irá ensinar tal conteúdo de forma apropriada à idade.
O conteúdo específico que será abordado na educação sobre proteção infantil encontra-se na
próxima página.
Para mais informações referentes à educação sobre proteção infantil, consulte a seção
Child protection and respectful relationships education (Educação sobre proteção infantil e
relacionamentos respeitosos) no site da PDHPE do Departamento de Educação.
O número de aulas por semana em que a educação sobre proteção infantil será ensinada neste
período escolar está indicado acima.
Se desejar receber mais informações, por favor, entre em contato com a pessoa para contato
na escola, cujos nome e número de telefone estão indicados acima.

Serviço de Intérpretes por Telefone
Se precisar de um intérprete para ajudá-lo a entrar em contato com a escola, por favor, ligue
para o Serviço de Intérpretes por Telefone, no número 13 14 50, e peça um intérprete em sua
língua. O operador irá ligar para a escola e colocar um intérprete na linha para ajudá-lo em sua
conversa. Este serviço não lhe será cobrado.
Atenciosamente

Diretor/a (Principal)
Portuguese

O conteúdo que será abordado na educação sobre proteção infantil inclui:
The content which will be covered in child protection education includes:
(Staff to tick the relevant boxes below for Early Stage 1 content.)
Sentimentos e reações do corpo
Feelings and body reactions
Relacionamentos com outras pessoas
Relationships with others
Como as pessoas cuidam umas das outras
How people care for each other
As partes do corpo (íntimas e não íntimas)
Body parts (private and non-private)
Mudanças no corpo e habilidades desde o nascimento
Changes in body and abilities since birth
Direitos e responsabilidades
Rights and responsibilities
Estruturas familiares
Family structures
Reconhecendo e reagindo a situações seguras e não seguras
Recognising and responding to safe and unsafe situations
Relacionamentos positivos e redes de apoio
Positive relationships and support networks
Estratégias para permanecer seguro e pedir ajuda
Strategies to stay safe and ask for help
Toque apropriado e inapropriado
Appropriate and inappropriate touching
Maneiras de demonstrar respeito aos outros
Ways to show respect to others
Tomando decisões seguras
Making safe decisions

Portuguese

