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DAP - Dinâmicas de Acção Prevenção 
 

Euridice Silva (*) 

 

O Agrupamento de Escolas Irmãos Passos, em Guifões, Matosinhos, tem ao longo dos anos 

privilegiado uma relação muito próxima entre todos os agentes educativos de forma a promover o 

sucesso educativo. Sempre trabalha as questões da indisciplina, violência e Bulliyng a jusante, 

implementando projectos de acção preventiva, como é o exemplo do “Projecto Sucesso”, e outros, 

estruturados em redes de parceria.  
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Animação Sócio-cultural

 

 

Assim, no ano lectivo 2009/2010, foi implementado o DAP - Dinâmicas de Acção Prevenção - 

estruturado com vários serviços e acções ao dispor da comunidade educativa. Estas dinâmicas, 

visam desenvolver uma estratégia de intervenção inovadora e eficaz de forma a prevenir os 
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comportamentos de risco face ao abandono, agindo preventivamente face aos problemas de 

aprendizagem e/ou de indisciplina.  

 

Contribui para a inserção social dos alunos com desajustes e/ou problemas comportamentais, 

dificuldades de aprendizagem, facilitando os processos de transição entre a escola e uma futura 

inserção na vida activa. Estas dinâmicas foram desenhadas para crianças e jovens, envolvendo-os 

em experiências criadoras e potenciadoras da redução de risco, como são exemplo o «Clube da 

Conversa» e o «Espaço Vida Activa (EVA)», entre outras, de forma a promover o clima de inclusão 

no Agrupamento, reflectindo-se no bem-estar de todos e no desejado sucesso educativo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Eurídice Silva - Coordenadora do DAP, formadora do CFAE_Matosinhos, Professora do grupo 600, na Escola EB - 2,3 

Passos José. Mestre em Consultoria, Gestão e Auditoria da Formação Contínua e Ocupacional. 


