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O projeto Eu, Tu & Nós, centrado na temática do bullying, aborda 
estratégias promotoras da prevenção de comportamentos socialmen-
te desajustados na comunidade escolar, tendo como intuito: 

   Contribuir para a  na introdu-
ção da temática do bullying nos planos pedagógicos e educativos do 
ensino escolar do 1.ºciclo (3.º e 4.º anos) e 2.º ciclo (5.º e 6.º anos).

   Contribuir para o envolvimento e capacitação de toda a comunidade 
educativa, docentes, não docentes, pais e mães e encarregados/as de 
educação, em atividades de prevenção e combate ao bullying .

   Aumentar o grau de participação efetiva e capacitar os/as alunos/as 
para a definição de estratégias preventivas e para a atuação face a 
conflitos em meio escolar.

O Projeto Eu, Tu & Nós é implementado pela TAIPA - Organização 
Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado do Concelho de Odemi-
ra, CRL e, financiado pelo município de Odemira, no âmbito do pro-
grama Sinergias Sociais.

Intervenção pedagógica com alunos 
do 1.º ciclo (3.º e 4.º ano)  promoto-
ra da resolução de conflitos dentro e 
fora da sala de aula, através de ati-
vidades potenciadoras das competên-
cias pessoais e sociais

Intervenção pedagógica com alu-
nos do 2.º ciclo (5.º e 6.º ano) numa 
perspetiva de consciencialização de 
comportamentos desajustados e no 
apontar de estratégias para reso-
lução pessoal de situações problema

Sensibilização da comunidade escolar 
com vista a uma melhor intervenção 
na identificação, prevenção e com-
bate de comportamentos de Bullying

Debate dirigido à comunidade

aÇÕes do projeto

Desenvolcimento de uma  Atividade de Enrique-
cimento Curricular “Tutti Frutti das Emoções”, 
projeto piloto no Agrupamento de Escolas de Ode-
mira; Sessões lúdico pedagógicas de sensibiliza-
ção nos restantes Agrupamentos de Escolas do 
concelho de Odemira.

Desenvolvimento de um plano de sessões pro-
motor da resolução de conflitos dentro e fora 
da sala de aula a ser implementado na aula de 
cidadania no Agrupamento de Escolas de Ode-
mira; Sessões sócio pedagógicas de sensibiliza-
ção nos restantes agrupamentos de escolas do 
concelho de Odemira.

Ações de sensibilização para docentes;
Ações de sensibilização para não docentes;
Ações de sensibilização para pais, mães e en-
carregados/as de educação.

Momento de discussão e reflexão sobre as pro-
blemáticas associadas ao bullying nas mais diver-
sas perspetivas, complementada com a partilha 
dos resultados obtidos com a implementação do 
projeto.

criação de uma estratégia concertada


