
Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que 
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de 
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres 
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos. 

 

Identificação da Escola: Escola Básica 2,3 Florbela Espanca - Esmoriz 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Rede de Protecção Escolar Anónima 

 Os  objectivos são: contribuir para a melhoria do relacionamento interpessoal entre os 

diversos intervenientes, avaliar estratégias de intervenção adequadas e criar estratégias de 

sensibilização, de motivação e de informação, actuando ao nível da alteração de 

comportamentos. Ao  serem identificados casos de violência, devem ser accionados os meios 

adequados para que o agressor saiba que não é livre de agir como entender e que a vítima 

perceba que tem alguém que a está a ajudar, evitando insegurança, ansiedade, isolamento, 

baixa auto-estima e muitos outros factores que podem contribuir para a perturbação da 

respectiva personalidade.  

 

 

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

 

1.     Palestras Virtuais e presenciais/Teatro Fórum - Estas palestras e o teatro fórum, ajudam 

na divulgação de formas de prevenção de ocorrências e sensibilização da comunidade escolar 

sobre situações de violência, encontrando, em conjunto com a comunidade educativa, 

respostas alternativas ou mais adequadas a cada situação-problema. Pode também recorrer-

se ao auxílio de cartazes/panfletos ilustrativos.  

 

 

2. Rede de Protecção Escolar Anónima - Esta Rede será uma espécie de "Cordão Humano 
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Solidário e Anónimo" de ajuda à comunidade escolar, lutando contra a violência no referido 

meio. Por esta via, um elemento da comunidade escolar será tutor-virtual de outro, ajudando-

o a ultrapassar os problemas pessoais de forma anónima. Servem de meios auxiliares, um Site 

de auto-ajuda e uma caixa para colocação de questões.  

 

 

3. Criação de Piquetes - Os Piquetes  são uma forma de protecção e ajuda aos alunos, feita de 

forma anónima. Estes Piquetes deverão reunir periodicamente para apresentação de 

propostas e definir novas formas de actuação. 

 


