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 António Dias Simões - Ovar
Circulo: Aveiro
Sessão: Básico

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

A violência em meio escolar é um problema em crescimento que, muitas vezes, traz
consequências graves para a vida de alunos, pais, encarregados de educação, professores e
funcionários.
Nesse sentido é importante conhecer mais profundamente o fenómeno e decidir medidas
que o reduzam e que minimizem as suas consequências.
De entre as medidas que foram propostas pelas várias listas durante a campanha eleitoral,
seleccionaram-se as seguintes, que são de carácter essencialmente preventivo.

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

1. Criação de um Gabinete de Apoio à vítima e ao agressor, composto por psicólogo e por

professores devidamente preparados para o efeito.

2. Organização de actividades lúdicas (dança, música, teatro, jardinagem, xadrez, damas, etc.)
e criação da rádio-escola que ocupem os alunos nos seus tempos livres e os desviem das
práticas de violência.
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3. Realização de acções de informação e sensibilização, para a problemática da violência em
meio escolar, dirigidas a alunos, pais, encarregados de educação, professores e funcionários.

