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Atividade: Análise de uma notícia de jornal   

Objetivos: 

1.   Identificar situações de abusos sexuais 

2.   Identificar comportamentos preventivos face aos abusos sexuais 

3.   Conhecer formas de adquirir apoio face a situações de abusos 

sexuais. 

Material:  

• Fotocópias do recorte do jornal “Correio da Manhã” - “Motorista escolar 

abusa de aluna”; ficha de avaliação da atividade. 

Destinatários: Alunos do 3º Ciclo 

Tempo: 1 bloco 

Procedimentos: 

1ª fase – Leitura de uma notícia de jornal (caso verídico) – “Motorista 

escolar abusa de aluna” 

2ª fase – Debate 

3ª fase – Escolha de uma imagem de apoio à notícia 

Avaliação da atividade pelos alunos (ficha em anexo) 

 

Emília Fradinho, Graça Cruz, Inês Queirós e Helena Guedes 
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NOTÍCIA DE JORNAL “M OTORISTA ESCOLAR ABUSA DE ALUNA ” 

 

Torres Vedras  

Motorista escolar abusa de aluna  

Um motorista de autocarros escolares, de 

41 anos, que transportava diariamente alunos de 

uma escola da zona de Torres Vedras, foi detido 

pela Polícia Judiciária por suspeitas de ter 

abusado  

As práticas sexuais foram descobertas 

porque a vítima comentou o facto com algumas 

colegas, que acabaram por contar aos 

responsáveis da escola. Estes alertaram as autoridades e o homem foi detido 

momentos antes de efectuar mais um transporte de alunos.  

"Ele foi detido quando ia fazer o transporte de regresso a casa e, por isso, 

pedimos à Barraqueiro para substituir o motorista", disse à agência Lusa o director 

do agrupamento de escolas, Mário Gomes. Há uma semana, a mulher do suspeito 

deslocou-se à escola, demonstrando interesse do casal em ser "família de 

acolhimento" da jovem. A vítima faltou ontem à escola e está à guarda de um 

familiar até ser institucionalizada, no âmbito de um outro processo da Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens. O suspeito não tem antecedentes e vai ser hoje 

presente a tribunal.  

o Tavares, 23/02/2011 
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FICHA DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE                                      

DESIGNAÇÃO  DA ATIVIDADE:__________________________________ 

DATA:__________________TURMA:______________ANO:__________________ 

SUPORTE(S)  UTILIZADO(S):  Texto             Imagem            Vídeo             Jogo            Outro:_________ 

 
    NADA POUCO  MUITO 

Gostaste da atividade?    

Consideras que aumentaste os teus conhecimentos sobre o assunto?    

Sentiste que estavas à vontade durante a atividade?    

Participaste na atividade?    

A sugestão de trabalho apresentada motivou-te para conversar sobre o assunto?    

Ficaste esclarecido/a sobre o tema apresentado?    

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES:  

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

    


