Título da atividade/sessão
"E se eu praticar um crime?": delinquência e criminalidade juvenil em Portugal

Investigadores/as/ dinamizadores/as da sessão e contacto
Nome: Luena Marinho, Rui Caria
E-mail: rui.caria@fe.uc.pt / luenamarinho@ces.uc.pt

Apresentação
A atividade proposta tem como principal objetivo proporcionar às e aos jovens ferramentas críticas
para melhor compreender o fenómeno da delinquência juvenil na atualidade, o que se fará através de
uma reflexão conjunta sobre as tipologias de crimes mais proeminentes e seu enquadramento jurídico
(dando a conhecer a Lei de Promoção e Proteção, a Lei Tutelar Educativa e o Regime Penal Especial
aplicável a jovens delinquentes), de modo a consciencializa-los sobre as consequências dessas
condutas e formas de as prevenir.

Enquadramento
A proposta enquadra-se no projeto “Youthresponse”, tendo como objetivo a análise das respostas
definidas pelo Direito Penal à delinquência e criminalidade juvenis, pretendendo fomentar a
consciencialização das e dos jovens relativamente às questões da delinquência juvenil e, assim,
contribuir para a prevenção deste fenómeno.

Objetivos
❏ - Apresentação da Lei de Promoção e Proteção, da Lei Tutelar Educativa e do Regime Penal
Especial aplicável a jovens delinquentes
❏ - Apresentação e análise de algumas das tipologias de crimes que atualmente ocorrem com
mais frequência na sua faixa etária
❏ - Elucidar estratégias de prevenção e cuidados a ter

População-alvo
❏ Jovens entre os 14 e os 16 anos

Idades da população-alvo e/ou níveis de ensino
❏ Entre os 14 e os 16 anos, entre o 9.º e 11.º ano

Contextos alvo da atividade
❏ Escolas Secundárias

Formato(s) geral da atividade
X

Palestra
Oficina
Debate em mesa redonda ou tertúlia
Outro:

Formato (contexto)
Presencial
Virtual
X

Presencial ou virtual conforme circunstâncias

Atividades/Tecnologias educativas
X

Apresentação/exposição oral com ou sem suporte audiovisual

Improvisação e adaptação às resposta, interesses e necessidades do grupo
Secção de “Perguntas e Respostas”
X

Diálogo reflexivo guiado em grupo
Discussão livre em grupo
Discussão em pequenos grupos
Análise e discussão de estudos de caso
Exercícios experienciais
Manipulação e experimentação de materiais (Atividades “Hands-on”)

Cenários simulados e/ou jogos de papéis
Trabalho/exercícios individuais
Trabalho de grupo
Atividades artísticas
Utilização de plataformas e recursos virtuais

Outras informações
Duração média (minutos)
Sessão adaptável a
pedido

90 minutos
Sim _X__ Não ____

Recursos e condições
necessárias

Portátil e Projetor (equipamento necessário para uma apresentação)

Âmbito geográfico

Preferência por sessões nos distritos de Leiria e Coimbra

Outras notas

