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 E B 2, 3 de Sobreira
Circulo: Porto
Sessão: 13 de Janeiro

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

A violência no namoro é uma realidade preocupante, que pode deixar marcas físicas e
psicológicas. Além disso, um comportamento violento durante o namoro pode evoluir para
casos de violência doméstica no futuro. Os alunos devem conhecer bem o que é e como se
manifesta este tipo de violência para se defenderem delas e/ ou as denunciarem.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. As escolas devem explicitar no seu Regulamento Interno de que modo tencionam prevenir

a ocorrência de violência entre alunos, nomeadamente, quando ela resulta de um
relacionamento afectivo (namoro), e de que forma irão sancionar este tipo de
comportamento sempre que dele se apercebam.

2. Recuperação da figura do médico escolar.

3. A criação de um prémio nacional para o melhor projecto apresentado por uma escola sobre
o namoro e a prevenção da violência no mesmo.
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