I.D .T .
I n s t i t u t o

d a

D r o g a

e

d a

T o x i c o d e p e n d ê n c i a

Viseu
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13 e 16

HORA
10h.30m
14h.30m

LOCAL
Biblioteca Municipal de Viseu

ACTIVIDADE
Sessões de Sensibilização a jovens das Escolas do Concelho de Viseu

Escolas do 1º ciclo do Concelho de Sensibilização à comunidade escolar com distribuição de material informativo, a
Carregal do Sal
efectuar pelos Técnicos da Câmara
Municipal de Carregal do Sal
Escolas do 1º ciclo do Concelho de Sensibilização à comunidade escolar com distribuição de material informativo, a
Armamar
efectuar pelos Técnicos da Associação de Solidariedade Social e Recreativa de São
Cosmado.
17h
Escola de Carvalhais, Santa Cruz da Sessões de Formação sobre projectos de prevenção primária, a Professores do 1º, 2º
Trapa
e 3º Ciclo do concelho de São Pedro do Sul, dinamizadas pelas técnicas do Projecto
Dinamizar São Pedro (3 sessões)
21h
Auditório do IPJ de Viseu
Workshop “Dependências: a Droga, a Lei e a Família”, dirigido a pais, professores e
técnicos. Iniciativa da UP de Viseu
14h.30m
Auditório do IPJ de Viseu
Workshop “Liberdade Saudável”, dirigido a jovens do 3º ciclo das escolas do concelho
de Viseu. Iniciativa da UP de Viseu.
9h /
Biblioteca Municipal de Tondela
Actividade lúdico-reflexiva (jogo da glória tamanho gigante), dirigida a alunos do 1º
12h.30m
Ciclo das escolas do concelho de Tondela, acompanhados pelos Professores,
14h /
promovida pela Câmara Municipal de Tondela.
15.30

13 a 17

Escolas do concelho de Lamego

Actividades desportivas (torneio intra-escola de várias modalidades), culturais
(criação de ateliers de máscaras e pinturas), acções de informação, promovidas pelo
centro de saúde, dirigida aos alunos.
Ciclo de Conferências “Prevenção de Comportamentos de Risco”, dirigido a dirigentes
e técnicos de IPSS do concelho, promovido pela Caritas Diocesana de Viseu
Acção de sensibilização “Vamos falar sobre drogas…” em parceria com a Comissão
de Protecção de Crianças e Jovens.

17

9h

Centro Sócio Pastoral de Viseu

18

15h

Casa do Povo de Carregal do Sal

