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Identificação da Escola: Escola Básica 2/3 do Viso
Circulo: Porto
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Neste momento, já há muita informação sobre a gravidez na adolescência, porque toda a
gente se preocupa e tem consciência do assunto, procurando diminuir o número destes casos.
Mas contra a violência no namoro não há assim tanta informação, e começa a ser uma
realidade problemática cada vez mais acontece nas relações afectivas, nas relações de
namoro. Há muitas pessoas que se submetem a coisas inacreditáveis e que passam tempos
sem fim a ouvir insultos e a ser espancados. A violência no namoro, não se tem concentrado
só na violência física, mas também em agressões verbais e psicológicas. Muitas vezes as
agressões verbais e os jogos psicológicos traumatizam e afectam mais do que alguma
agressão física.
Uma das medidas pode passar pela organização de sessões esclarecedoras com médicos e/ou
psicólogos sobre casos verídicos, para sensibilizar os jovens, que somos todos nós, de que a
violência não resolve os problemas. O amor é o oposto da violência. Onde existe amor não
devia haver violência.
Outro motivo destas sessões seria revelar o que leva as pessoas a serem violentas e o que se
deve fazer quando se é vítima de violência, ou até quando se é o próprio agressor.
Combater o absentismo e o mau desempenho escolar devido à má gestão dos afectos.
O que pretendemos é ajuda para evitar estes casos que só causam sofrimento e pensamos
que este tipo de iniciativas pode ser uma mais-valia para todos.
Temos que ter consciência que as vítimas de violência têm muitas vezes vergonha e medo de
expressar os seus casos. Daí a importância das sessões ou palestras para que possam ouvir,
interpretar e poderem agir posteriormente, sem terem directamente de se expressarem.
Outra sugestão que apresentamos é a Caixa-Mistério onde quer as vítimas, quer os
agressores, ou quem estiver interessado no assunto exponham de forma anónima as suas
dúvidas, medes, pedidos de ajuda, para se procurar soluções.
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Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criação de sessões de uma hora semanal sobre a gestão dos afectos

2. Gabinete de Apoio aos Jovens - Violência na Adolescência (namorados)

3. Mais informação e apoio às vítimas dos vários tipos de violência

