
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: EB 2/3 de Perafita 

Circulo: Porto 

Sessão: Básico 

	  

	  

Projecto de Recomendação: 

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

	  

A nossa casa e a nossa escola devem ser os lugares mais seguros, devem nos criar como cidadãos fortes 

e confiantes, seguros e equilibrados. Logo, não pode haver espaço à violência gratuita, maléfica e 

delinquente. Cabe a cada um dos elementos da comunidade escolar velar para que isso não aconteça. É 

com essa crença que propomos duas medidas de cariz mais preventivo e uma medida sancionatória, 

porém pedagógica. Acreditamos na escola enquanto espaço socializador, por isso demos grande 

importância ao papel dos alunos. Estes, enquanto pares, devem ajudar a construir, prevenir e dissuadir os 

comportamentos violentos. A existência de acções sensibilizadoras para um bom ambiente na escola e a 

existência de actividades que criem esse bom ambiente são fundamentais. A existência de uma equipa 

multidisciplinar não é mais do que trazer a ajuda de técnicos especializados que façam a triangulação 

escola-família-sociedade. Relativamente à proposta de um programa de intervenção elaborado por 

entidades com poderes judiciais serve para castigar a insitência de comportamentos violentos, 

comprtamentos esses que não ficaram resolvidos com as medidas anteriores. ainda que seja medida dura, 

prevê reabilitar o adolescente, integrá-lo e dar-lhe uma nova oportunidade segundo as regras cívicas e 

sociais.   

	  

	  

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

	  

1. Criação de um Grupo Apoio Escolar, constituído por alunos que dinamizam actividades em 

momentos não lectivos, desenvolvam acções de prevenção relacionadas com a segurança no espaço 

escolar e estejam aptos para mediar conflitos entre colegas. 

	  

	  

2.	   Existência obrigatória de uma equipa multidisciplinar (psicólogo, animador e educador 
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social) que actue nos diferentes espaços da escola, desenvolva actividades para toda a 

comunidade escolar e acções de prevenção de comportamentos violentos, assim como 

trabalhe a reeducação de agressores.	  

	  

	  

3.	  Criação de um Programa de Intervenção para agressores, elaborado conjuntamente pela Escola, a 

Escola Segura, a Comissão de Protecção de Jovens e Crianças e a Autarquia que possibilite a 

reabilitação, a consciencialização dos maus procedimentos e ainda a hipótese de prestar trabalho 

comunitário nos casos mais graves.	  

	  


