
 

FORMAÇÃO PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DE GÉNERO NA ESCOLA E NA FAMÍLIA

Dias 16 e 17 de Junho 2007
Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto

Sábado, 16 de Junho

9h 30 – Abertura do Secretariado

10h – Quebra-gelo 
Formadora: Patrícia Ribeiro

10h20 - Tema 1: Violência de género e suas consequências na vida escolar 

- O que é a violência de género – estereótipos, hierarquia de género 
- Caracterização das consequências nas vítimas adultas (Mitos) 
- Consequências  da  violência  nas  crianças  vítimas  directas  ou  indirectas  da 

violência 
- Consequências na vida escolar das/os alunas/os
- Procedimentos a desenvolver (os contactos / como agir / encaminhamento de 

situações) 
- Trabalhos práticos

Formadoras: Maria José Magalhães, Ana Paula Canotilho, Ilda Afonso

12h30 - Almoço

14h00 - Tema 2: Como intervir nas Escolas 

- Organização da vida da instituição escolar (DRE, Conselhos Executivos, as DT’s)
- Protocolos e parcerias
- Possibilidades de intervenção: 

 trabalho com alunos/as
 trabalho com docentes
 trabalho com as famílias

- O trabalho na metodologia de projecto nas escolas
- As  especificidades  dos  níveis  etários  –  JI,  Primeiro  Ciclo,  2º  e  3ºs  ciclos, 

Secundário,  quer  em  termos  organizacionais,  quer  em  termos  do 
desenvolvimento cognitivo e sócio-emocional dos/as discentes;

- Educação e Intervenção Comunitária 
- Trabalhos práticos

Formadoras: Maria José Magalhães, Ana Paula Canotilho, Ilda Afonso, Liliana Vidal 
e Ana Carina Fernandes

16h00 - Coffee Break 

16h 30 - Estereótipos 
Formadora: Deidré Mattee

18h00 - Finalização primeiro dia da formação



 

Domingo, 17 de Junho

10h00 - Tema 3: O programa de Prevenção da UMAR 

- Estrutura das sessões (15 sessões)
- A Educação Sexual integrada na prevenção da violência e da promoção dos 

direitos humanos – Patrícia
- A arte na prevenção da violência de género
- Trabalhos práticos / Mostra de alguns dos trabalhos realizados nas escolas no 

trabalho de prevenção

Formadoras: Ana Paula Canotilho e Patrícia Ribeiro

12h30 – Avaliação final da formação

13h00 - Fim deste momento de formação


