ANEXO 2

1. ESCOLHE UM PROBLEMA PARA RESOLVER
O problema é que nem todos/as os/as alunos/as estão em segurança...
... no caminho para a escola
 Algumas crianças, especialmente

as
raparigas, são vítimas de violência no
caminho para a escola e no regresso a casa.



Algumas crianças não têm acessos seguros
nem transporte para se deslocarem para a
escola.

... na escola






Mais de uma em cada três crianças, entre os
13 e 15 anos de idade, é vitima de bullying na
escola.

... fora da escola
 Em 2012, nos Estados

Unidos da América,
15% das crianças, entre os 13 e os 18 anos,
foram vítimas de cyberbullying através de
correio eletrónico, fóruns, mensagens ou sites
de internet.

30% das crianças não fala sobre o assunto.
Algumas crianças são excluídas ou
discriminadas pelos/as colegas pelo local
onde vivem, pela sua identidade sexual, sexo,
etnia, idioma ou deficiência;
Algumas escolas são ameaçadas ou
atacadas, em particular em países em
situação de conflito armado.

PROBLEMA
Indica o problema selecionado. Quais são os fatores que contribuem
para este problema? Como nos afeta?

SOLUÇÕES
Como o podemos resolver?




As raparigas têm duas vezes mais
probabilidade de serem assediadas que os
rapazes.
Algumas crianças, que sofrem bullying, não
podem jogar nos intervalos ou participar nas
atividades extracurriculares.

2. SUPER HERÓI
Superpoderes
» . Viagens no tempo
» . Telepatia

Pensa num SUPERPODER. Descreve como é que podes ajudar a resolver o problema que selecionaste com
os/as teus/as colegas.

» . Voar
» . Invisibilidade
» . Teletransporte
» . Resistência térmica

Como se chama o super-herói?

» . Força sobre-humana
» . Acumulação de energia

De onde é?

» . Supercapacidade de escutar
» . Mega capacidade de mediação
» . Poder de curar

Quem é o/a seu/sua inimigo/a?

» . Controlo da mente
» . Camuflagem
» . Flexibilidade
» .Poder de congelação
» . Inventa um!

Quais são as caraterísticas e as qualidades do super-herói? É divertido/a? Sério/a? Alto/a?

3. GUIÃO DA HISTÓRIA
Relata uma aventura do teu super-herói. Completa os espaços em branco.

Descreve o
problema que
escolheste.

Era uma vez...

Onde se passa?
A quem afeta?

Apresenta o teu
super-herói.
Porque quer
resolver o
problema?
Quem o impede?
E porquê?
Como resolveu o
problema? Como
tornou a escola
um lugar seguro?

Até que um dia…

Finalmente…

****

4. O SUPER-HERÓI
O teu nome

Nome do super-herói

A tua idade ______________

O seu superpoder

Sexo
___ Feminino
___ Masculino
Em que país nasceste

Desenha o teu super-herói. Apresenta um super-herói, interessante, único e diferente

Fala um pouco de ti!

****

