Título da atividade/sessão
Prevenção e combate à violência contra as mulheres e
violência doméstica

Investigadores/as/ dinamizadores/as da sessão e contacto
Nome: Carlos Nolasco, Carolina Carvalho, Marina Henriques
E-mail: marina@ces.uc.pt

Apresentação
As sessões destinam-se a alunas/os do ensino secundário e recorrem a suportes visuais,
métodos expositivos e interativos adequados ao respetivo nível de ensino. A problemática
da prevenção e combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica será
abordada por referência às realidades múltiplas que se verificam à escala global,
centrando a exposição e o debate na realidade nacional.
Atividade proposta no âmbito do “Estudo avaliativo sobre o impacto das medidas
aplicadas a pessoas agressoras”, financiado pelo Programa Conciliação e Igualdade de
Género - EEA Grants 2014-2021.

Objetivos
❏ Esta atividade tem por objetivos debater a prevenção e o
contra as mulheres e a violência doméstica, com especial
judicial; sensibilizar e despertar a consciência das/os
características e o impacto destes fenómenos; e promover
respostas que lhes são dadas.

combate à violência
enfoque no sistema
alunas/os para as
a reflexão sobre as

População-alvo
❏ Estudantes do ensino secundário

Idades da população-alvo e/ou níveis de ensino
❏ (10º a 12º ano)

Contextos alvo da atividade
❏ Escolas

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
X

Secção de “Perguntas e Respostas”

X

Diálogo reflexivo guiado em grupo

X

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

60 minutos
Sim _X__ Não ____

Recursos e condições
necessárias

Computador com acesso à internet e projetor.

Âmbito geográfico

Preferência para escolas localizadas num raio de até 80km de
Coimbra.

Outras notas

Apenas disponível para a realização de sessões a partir de
janeiro 2021.

