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Violência no namoro/doméstica- PSP
Esta atividade, organizada pelo Projeto Educação para a Saúde e Educação Sexual
em parceria com a PSP – Escola Segura, teve como objetivos gerais:

• promover fatores de proteção na população escolar;
• anular ou reduzir fatores de risco nas relações interpessoais dos alunos do 11º ano
de escolaridade.

A dinamização ficou a cargo dos agentes da Escola Segura, Sandra e Rouxinol e
decorreu na escola-sede do Agrupamento, durante o mês de abril.
Os alunos foram recetivos à atividade desenvolvida tendo interagido ativamente,
com a colocação de questões.

Violência no namoro/doméstica- PSP
A sessão sobre violência doméstica, que a escola Segura proporcionou, foi positiva
tendo em conta que estatisticamente este tem sido um problema crescente. Por isso,
acho que é uma excelente ideia tentar alertar a população através dos alunos para
que estas situações sejam denunciadas e evitadas. Considero que a Sra. Agente
tentou responder a todas as questões com sucesso e de forma neutra, conseguindo
alertar a turma e, por isso, o objetivo foi atingido.

Afonso Lavrador, 11º C
A palestra que nos foi apresentada pela Sra. Agente, da Escola Segura, foi
bastante relevante e apelativa, já que foi um tema bastante delicado e foi muito bem
abordado. Esta informação era novidade para a maior parte de nós e foi bastante
útil. Alertou-nos para os perigos e informou-nos o que devemos fazer nesses casos.
Luís Patrício 11º C
Eu gostei muito da palestra, pois sendo um tema bastante presente na sociedade
actual, serviu para nos sensibilizar e para termos noção de que qualquer um de nós
pode denunciar uma situação.
Henrique Marques 11C

Violência no namoro/doméstica- PSP
Achei a apresentação interessante, contribuiu bastante para o nosso conhecimento em relação à violência doméstica e no namoro, ajudou-nos a perceber como
as pessoas reagem a essas situações e como a polícia age. Gostei de saber que o
álcool mostra o verdadeiro “eu”. Gostei bastante.
Patrícia Monteiro nº20 11 C
Gostei da Palestra, foi interessante e pertinente até porque é um tema bastante
atual; é uma problemática que está presente e mais perto do que às vezes nos
apercebemos.
João Duarte 11º C
Achei bastante interessante, pois alguns alunos passam por estas situações e as
informações que nos dão podem ser muito úteis para eles saberem o que fazerem,
como reagirem ou como resolverem o problema da melhor maneira. Ajudou,
também a perceber quais os direitos e os deveres que as vítimas têm. Acho que
deveriam continuar com estas actividades e continuarem a falar deste tipo de
assuntos, porque muitas vezes as pessoas julgam que o que fazem é o certo, mas
não é.
Letícia Viegas nº 16 - 11º C

