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Ação de sensibilização – Lei para todos
O Projeto Educação para a Saúde e Educação Sexual, promoveu uma ação de sensibilização,
subordinada ao tema Lei para todos dinamizada pela PSP - Equipa da Escola Segura e dirigida a
alunos do 8.º ano de escolaridade.
Esta ação decorreu no mês de março e teve como objetivos:
•

prevenir atos ilícitos e alertar para as respectivas consequências para os alunos menores
de 16 anos.

Os alunos foram muito recetivos à atividade desenvolvida tendo participado de forma
bastante empenhada. A avaliação foi considerada como positiva.
Eu achei interessante a palestra sobre a “Lei para todos” pois não tinha conhecimento de
muitas das leis que o Agente relatou. Agora tenho mais noção das consequências que os meus
atos podem ter, pensando duas vezes antes de os fazer.
Gabriel Janicas, 8ºF
A ação foi interessante e informou-nos sobre as consequências dos nossos atos, consoante a
idade que temos.
A palestra serviu ou devia ter servido para abrir os olhos a alguns alunos fazendo com que
estes pensassem antes de agir evitando certos castigos ou represálias.
Marias Dias, 8ºF
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Achei a palestra com muito interesse e todos os alunos deveriam dar atenção ao que foi relatado
por profissionais, que conhecem a maioria dos casos cometidos por alunos da nossa idade. Todos os
atos que cometemos têm consequências!
Ana Rita Silva, 8ºF
Eu achei a ação muito importante por informar e despertar para as coisas ilegais que não se podem
fazer. Além disso, alertou para as consequências da prática da criminalidade.
Mateus Duarte, 8ºF
Para mim, a finalidade desta palestra foi fazer com que os alunos fossem informados de leis,
direitos e deveres. Achei esta palestra bastante interessante, pois tomei conhecimento de coisas que
não sabia. Fiquei bastante admirada com o facto de que todos cometemos vários crimes por dia.
Adriana Amorim, 8ºG
Na minha opinião, a palestra foi útil pois alertou-nos, a todos, para os “crimes” a que estamos
sujeitos no quotidiano e para as leis de cada faixa etária.
Ana Coelho, 8ºG

A palestra foi uma boa iniciativa para os alunos, pois todos os dias cometemos crimes sem darmos
por isso.
António Cruz, 8ºG
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Gostei muito da palestra, pois ajudou-nos a saber mais sobre os erros que cometemos. Foi
uma espécie de “abre-olhos” para muito alunos!

Beatriz Moura, 8ºH
Na minha opinião, a palestra a que assisti valeu a pena, porque acho que me vai ajudar
bastante daqui para a frente a ter melhores comportamentos para com as pessoas .
Marta Santos, 8ºH
Para mim, a palestra foi importante. Ajudou-me a entender que nem tudo o que faço no meu
dia-a-dia é bom, que tenho de mudar o meu quotidiano Espero que tenha tido o mesmo impacto
nos restantes colegas.
Inês Dias, 8ºH
Esta palestra foi muito importante, porque mostrou que a falta de respeito à lei também
acontece no meio em que participamos, no nosso casso, a escola. Infelizmente o impacto durou
pouco tempo em alguns alunos, porque continuamos a ver as mesmas práticas de desrespeito ao
meio e à lei. Espero que um dia, a mensagem que foi transmitida seja eficaz nos corações de
quem pratica o desrespeito.
Pedro Rocha, 8ºH

