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Organizado pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Arganil, decorre amanha a partir das
9h:30 no salão nobre da Câmara Municipal de Arganil o II seminário subordinado ao tema “Sociedade,
Escola e Família: que desafios?”. Direccionado para docentes, alunos, técnicos, pessoal não docente e
comunidade em geral, será uma temática que interessará a todos, estando dividida em três painéis.
Assim sendo após uma sessão de abertura em que marcará presença Armando Leandro, presidente da
Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens, terá lugar a partir das
10h:45 o painel “Podes ser mais”, por Mário Velindro, engenheiro técnico, com mestrado em tecnologia e
processamento de materiais e doutoramento em tecnologia de produção, moderado pela docente
Margarida Velindro. Entretanto, e depois de um curto intervalo, decorrerá o segundo painel, subordinado
ao tema “Dependes de ti”, dinamizado por Francisco Silva, técnico superior de serviço social no Centro
de Respostas Integradas de Coimbra e que terá como moderadora Lara Pardal. O período da manha
terminará com um momento de dança. Após o almoço o seminário reiniciar-se-á pelas 14h:30 com o
terceiro painel alusivo ao tema “E agora, vamos resolver?”, a cargo da advogada e mediadora de
conflitos, Isabel Oliveira, moderado pela docente Joana Ribeiro. A iniciativa culminará pelas 16h:00 com
uma sessão de encerramento. Note-se que este seminário conta com os apoios do município de Arganil,
Santa Casa da Misericórdia, Associação Passo a Passo e Agrupamento de Escolas de Arganil.
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