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INDICADORES DE SITUAÇÕES DE MAUS TRATOS OU PERIGO
DOS 0-6 ANOS
A] INDICADORES FÍSICOS


Vai frequentemente para a creche/jardim-de-infância sem tomar pequeno-almoço.



Vai frequentemente para a creche/jardim-de-infância sem levar nenhum alimento.



Pede frequentemente comida aos colegas.



Usa sempre ou frequentemente a mesma roupa.



Usa sempre ou frequentemente roupa inadequada.



Apresenta-se sempre ou frequentemente com o cabelo sujo.



Apresenta-se sempre ou frequentemente com odores desagradáveis.



Apresenta feridas ou arranhões não explicáveis ou mal explicitados pelos pais.



Apresenta sinais de mordeduras humanas.



Tem sinais de pancada no corpo.



Apresenta queimaduras.



Mostra-se sempre ou frequentemente cansada nas aulas.



Chega sempre ou frequentemente cansada à escola.



O seu rosto exprime sempre ou frequentemente tristeza.



Apresenta um desenvolvimento físico inadequado.



Adoece com muita frequência.



Vai sempre ou frequentemente às aulas quando está doente.

B] INDICADORES COMPORTAMENTAIS


Não quer ir para casa.



Manifesta atitudes defensivas perante qualquer aproximação física.



Mostra-se cauteloso no contacto físico com adultos ou com os pais.



Tem sempre ou frequentemente uma atitude hipervigilante.



Permanece sempre ou frequentemente muito calado.



É frequentemente pouco expressivo.



Mostra-se sempre ou frequentemente muito inquieto.



Chora sempre ou frequentemente nas aulas sem justificação.



Mostra-se sempre ou frequentemente triste.



Procura sempre ou frequentemente proteção no professor.



Mostra-se sempre ou frequentemente apreensivo quando vê outras crianças a chorar.



Manifesta frequentemente pouca empatia com os sentimentos das outras pessoas.



Tenta continuamente ser o centro das atenções.



Isola-se sempre ou frequentemente no recreio.



Os colegas não simpatizam com ele.



Foge frequentemente das aulas.



É sempre ou frequentemente agressivo com os colegas.
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Mostra-se sempre ou frequentemente passivo e retraído.



Destrói frequentemente objetos.



Tem problemas de enurese no jardim infantil tendo em conta a sua idade.



Tem problemas de encoprese no jardim infantil tendo em conta a sua idade.

C] INDICADORES FAMILIARES


Subestimam frequentemente os comportamentos perturbadores/problemáticos.



Recusam-se a comentar os problemas da criança.



Não dão nenhuma explicação aceitável para as situações sinalizadas pelas/os educadores.



Não impõem limites ao comportamento da criança.



São extremamente protetores da criança.



Tratam os irmãos de forma desigual.



Têm uma imagem negativa da criança.



Queixam-se frequentemente do comportamento da criança. São muito exigentes com a criança.



Utilizam uma disciplina demasiado rígida e autoritária.



Utilizam o castigo físico como método de disciplina.



Culpam ou desprezam a criança.



Não manifestam afeto em relação à criança.



Não se preocupam com a educação da criança.



Não se preocupam com a sua estimulação.



Parecem não se preocupar com a criança.



Não prestam atenção às suas necessidades.



Têm expectativas irrealistas em relação à sua idade e às suas capacidades.



Atuam como se a criança fosse propriedade sua.



Privam a criança de relações sociais (e/ou da visita do outro pai).



Estão frequentemente ausentes de casa.



Deixam a criança sem supervisão.



Têm a casa em más condições de segurança e higiene.



Deixam frequentemente o cuidado da criança a estranhos.



Mostram excessiva ansiedade perante a criança.



Não comparecem na creche/jardim-de-infância quando são convocados.



Utilizam a criança em tarefas impróprias para a sua idade.



Não vão buscar a criança à creche/jardim-de-infância ou esquecem-se de a ir buscar.



Abusam de álcool ou outras drogas.



São muito imaturos.



Estão socialmente isolados.



Violência doméstica.



Utilizam a criança como “arma” em processos de separação.



Mostram-se dispostos a internar a criança.

