
Projeto 2P: 
Prevenção Positiva

“Toda conquista começa com a decisão de tentar”
Gail Devers

O PROJETO 2P surge na Escola Básica José Ferreira Pinto Basto como meio 
motivacional para dar resposta a um problema diagnosticado: o incumprimento de 
normas/regras por parte de alguns alunos, que originam ocorrências de indisciplina 
que se repercuta no ambiente e sucesso escolar.
 
Através da promoção de atitudes, ações positivas e motivadoras assim como parcerias 
colaborativas, pretende-se chegar à “prevenção positiva”.

OBJETIVOS 
- Garantir a aquisição de um conjunto de competências pessoais e sociais nos alunos 
através da promoção positiva; 
- Reduzir conflitos e indisciplina entre alunos, através da participação ativa e positiva 
entre pares; 
- Promover a diminuição do número de ocorrências e participações disciplinares em 
relação ao ano anterior;
- Monitorar e prevenir situações de indisciplina através de projetos motivadores; 
- Contribuir para ambientes que permitam aprendizagens mais sólidas;
- Promover um maior envolvimento e articulação entre todos os parceiros envolvidos 
no sentido de obter uma escola promotora da disciplina.

PARTICIPANTES
- Direção/Coordenação; 
- Alunos/Pais/Encarregados de Educação/Associação de Pais; 
- Diretores de Turma/Conselhos de Turma; 
- Assistentes Operacionais/Técnicos; 
- Equipa 2P (elementos da direção/coordenação, coordenadores diretores de turma, 2 
alunos de cada turma (não necessariamente delegados de turma), associação de pais, 
psicólogo, assistente operacional; 
- Instituições parceiras (EMACE; RSI; SPO; GNR; outras)



PÚBLICO-ALVO 
Alunos da escola - 5º, 6º e 7º anos.

DISCIPLINAS DIRETAMENTE ENVOLVIDAS
- Projeto de Turma e Cidadania e Desenvolvimento – 5º e 7º anos;
- Cidadania e Desenvolvimento – 6º ano

OPERACIONALIZAÇÃO/CALENDARIZAÇÃO 
O projeto consiste no desenvolvimento de um conjunto de atividades (*1), a dinamizar 
ao longo do ano letivo.
 Para o desenvolvimento destas atividades estão diretamente envolvidos: 
- Equipa 2P, diretores de turma, alunos da turma ou outros elementos convidados 
(parceiros).

(*1) sugestões de atividades a dinamizar:
 

1ªfase (início de ano): 
Preparação do projeto 2P e sua divulgação.

- Divulgação aos professores e entidades parceiras (Equipa 2P):
- Divulgação aos alunos (pelo diretor de turma):

1.
- Apresentação do Projeto 2P aos alunos e à escola;
- Selecionar/captar na turma 2 alunos para a Equipa 2P;
2.
- Refletir, analisar e identificar com a turma quais os pontos fortes;
- Refletir, analisar e identificar com a turma quais os pontos fracos;
Como resolver estes pontos considerados fracos? Como valorizar os 
pontos fortes? 
Encontrar sugestões de estratégias para minimizar ou solucionar o 
problema; 
Apresentação do resultado, pelos alunos 2P à Equipa 2P;  
Calendarização: até final de outubro

3. Reunião da Equipa 2P para análise e apresentação de soluções 
encontradas para cada turma.
Calendarização: novembro



2ªfase (ao longo do ano):
Monitorização, acompanhamento e desenvolvimento do projeto.

- Equipa 2P promove e prepara estratégias/diálogo e ações nas turmas sobre 
como poderão agir mais e melhor; 
- Dinamizam-se assembleias de turma;
- Promove-se o concurso Turmas 2P (*2); 
- Fomentam-se atividades lúdico-pedagógicas (projetos práticos que permitam 
o desenvolvimento de competências atitudinais, interpessoais e criativas, (…)) 
no espaço-escola (a desenvolver especificamente em cada turma);

- promove-se de dois em dois meses assembleias da equipa 2P com alunos (2P 
e delegados de turmas) para fazer ponto da situação e atribuição de 
“motivação” para concurso de Turmas 2P a colocar em espaço próprio da 
escola;

3ªfase (final do ano):
Análise e avaliação dos resultados conseguidos. 

CONCURSO TURMAS 2P (*2); 
Este concurso tem como objetivo premiar, pela positiva, as diversas turmas pelas 
conquistas conseguidas.

Através de indicadores e descritores de desempenho no âmbito das atitudes e valores,  
cada grupo-turma vai conseguindo obter peças-pontos. O objetivo final é conseguir 
que todas as turmas consigam conquistar pontos.

De dois em dois meses, cada turma fará o balanço das conquistas feitas, as quais serão 
premiadas com a atribuição de peças-pontos, que serão usadas para a construção de 
um gráfico da turma. 

No final de ano será atribuído um prémio para cada Turma 2P (apoio Associação de 
Pais). 
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