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FICHA DE SINALIZAÇÃO ESCOLA 
CRIANÇA/JOVEM 

 

Modalidade de Contacto1 

Telefone  E-mail  Correio  Presencial (CPCJ)  

 

Participação N.º ___/20____ 
(A preencher pela CPCJ) 

Data: ___/____/_____ 

 

1- Identificação da Entidade/Pessoa que procede à sinalização 

Nome (pessoa que sinaliza/instituição): 
 
 
 

Morada:  

Telefone: Telemóvel: E-mail: 

Deseja manter anonimato? Sim  Não  

Relação com o denunciado (diretor de turma, professor, 
diretor, auxiliar…): 

 

 

2- Dados de Identificação da criança/jovem 

Nome: 

Data de nascimento: ____/____/______ Idade: _____________________ 

Morada: 

Localidade: Código Postal: 

Vive com: Pai  Mãe  
Irmãos   

Quantos: _____ 
Avó  

Avô  Tio(s)/a(s)  
Primo(s)/a(s) 

 

Companheiro/a 

da mãe/pai  
Outros  

 

2.1- Dados do estabelecimento de ensino/instituição que a criança/jovem frequenta 

______________________________________________________________________ 

                                                           
1
 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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Morada: 

Localidade: Código Postal: 

Ano de escolaridade: _____º ano Turma: _____ Número: _____ 

Nome do diretor/a de turma: 

Dia/Hora de atendimento: ____________-feiras / Das _________ às _________ horas 

Contactos: 

 

3- Identificação dos Progenitores/Pessoa que detém a guarda 

Nome do pai: Telf: 

Morada: 

Localidade: Código postal: 

Nome da mãe: Telf: 

Morada: 

Localidade: Código postal: 

Encarregado de Educação: ________________________________________________ 

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

Morada: 

Localidade: Código postal: Telf: 

Outras informações de interesse sobre os pais ou pessoas responsáveis e que ajudem a 
perceber a situação familiar da criança/jovem, nomeadamente uma pequena 
caracterização socioeconómica do agregado: 
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4- Motivo(s) gerais da sinalização à CPCJ2 

Abandono escolar  
Absentismo 

escolar 
 Negligência  Maus tratos físicos  

Maus tratos 
psicológicos 

 Alcoolismo  Bullying  
Outras situações de 

risco 
 

Indicador(es) de perigo observados  
(No caso de ser relevante especificar e/ou se indicarem acima “outras situações de risco”, consultar listagem 
abaixo e assinalar apenas os números) 

          

Pessoa(s) a quem é atribuível a situação de perigo 

Pai:  Mãe:  Pai e Mãe:  Irmão(s):  

Outra – Qual?  Não é possível obter essa informação:  

 
 

Listagem de indicadores de situações de maus tratos e outras situações de 
perigo para o preenchimento da ficha de comunicação/sinalização 

 

 

 

                                                           
2
 Se o motivo se prender com absentismo ou abandono escolar, o/a diretor/a de turma deverá anexar 

ficha de registo de faltas à presente sinalização. 
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5- Intervenção já efetuada pela escola (Diretor de turma/direção/professor…) 

 
 
 
 
 
 

 

Data ____/____/_______ 

Assinatura (pessoa que sinalizou a situação de Risco) ____________________________________ 

 

6- A preencher pela Comissão Restrita da CPCJ 

Apreciação/Decisão Limiar 

  Aceitar processo – Sequência para Avaliação Diagnóstica 

  Arquivamento liminar: 

  - A situação de Perigo:  Não se confirma  Já não subsiste 

  - Remeter para Comissão Competente Qual?   

  - Remeter para Tribunal Qual?   

      

Justificar: 
 
 
 
 

 

Data ____/____/_______ 

Elementos da Comissão Restrita: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 


