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Identificação da Escola: Escola secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida

Circulo: Aveiro

Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Os deputados presentes na sessão escolar conseguiram reunir consenso e conceber três

medidas das nove inicialmente apresentadas.As medidas propostas justificam-se:1- pela

ausência nas escolas de açõesde prevenção à violência eficazes;2.-na dificuldade que os

assistentes operacionais têm em agir de modo adequado às situações e em dar uma resposta

imediata;3-pela mais valia do envolvimento da comunidade escolar discente na prevenção de

situações e na promoção de atitudes de cidadania.

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criação de um gabinete de apoio às vitimas de violência com  apresença do psicólogo, do

agressor e da vitima, a fim de desenvolverem um trabalho de reflexão sobre as relações

interpessoais.

2. Formação obrigatória dos assistentes operacionais em "Gestão de conflitos e sua deteção

precoce" em período laboral extra lectivo.
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3. Criação de uma "equipa discente"que ao longo do ano sensibilizasse os colegas para a

importância de desenvolver atitudes cívicas.


