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Objetivos do Projeto
• Objetivo Geral

• Prevenção da violência entre os jovens.

• Objetivos Específicos

• Promover a consciencialização relativamente à 

diversos tipos de violência;

• Facilitar a identificação de sinais de alerta de 

situações de violência;

• Prevenir, reduzir e eliminar a adoção de atitudes 

e comportamentos violentos e/ou 

discriminatórios.



Resultados Esperados

 Aquisição de ferramentas que permitam intervir de 

forma assertiva em situações de violência;

 Adoção de atitudes e comportamentos igualitários;

 Maior envolvimento na comunidade e cidadania 

ativa;

 Sensibilização e mudança de atitudes e 

comportamentos relativamente a estas temáticas junto 

dos pares, familiares e professores.



Como prevenir 
a violência nas 
escolas?



Como prevenir 
a violência nas 
escolas?



Ano Letivo 16/17
Violência no Namoro e 
Violência de Género

 Enquadramento teórico

 Ação de sensibilização: GAV Cascais

 Teatro invisível: Escola e comunidade

 Campanhas de sensibilização na Escola

 Educação pelos pares: iniciativas na

Ludoteca da Helpo

 Teatro-fórum



Ano Letivo 17/18
Igualdade de Género e 
Bullying

 Flexibilidade nas temáticas 

abordadas

 Teatro invisível: Comunidade

 Teatro-fórum

 Educação pelos pares: sessões na 

EB 1 Prof. Manuel Gaião



Avaliação

Metodologia qualitativa

Monitorização e avaliação contínuas

Elevado envolvimento dos alunos

Horário extracurricular

Voluntariado na organização

Valorização das metodologias e 
temáticas

Elevado envolvimento dos 
professores

Horário extracurricular

Aplicação das dinâmicas em sala de 
aula – multiplicação do impacto

Maior reconhecimento 
institucional e na comunidade

Conselho Geral do Agrupamento de 
Escolas de Alvide e FMCVD



MudArte a MUDAR…

 MudArte Contra a Violência - Alvide como 

base de fundamentação para projeto 

MUDARTE;

 2019 – 2022: 16 Escolas do Concelho de 

Cascais;

 Envolvimento FMCVD

 Referencial “Intervenção em situações de 

violência em contexto escolar”



Associação Helpo
Contactos

 Morada: Rua Catarina Eufémia, Nº 167 A, 2750-

318 Fontainhas, Cascais

 Contacto Telefónico: 21 153 76 87

 E-mail: info@helpo.pt; carolinacasaca@helpo.pt

 Facebook e Instagram: @helpoongd
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