Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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Identificação da Escola: Escola EB23 de Carregosa
Circulo: Aveiro
Sessão: Básico

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

As medidas propostas pela nossa Escola visam a prevenção da violência no meio escolar. Não
apresentando a nossa Escola sinais de violência todas as medidas visam a prevenção, intervir
de forma precoce e global. Medidas que envolvem toda a comunidade e que trazem os
parceiros para junto da Escola. Professores, Encarregados de Educação, Auxiliares, Directores,
Autarquias, Associações Culturais e Desportivas são chamadas a intervir neste processo de
prevenção. Achamos também pertinente a participação de técnicos especializados que
procuram prevenir, identificar causas, desenvolver acções e prevenir. Neste grupo
especializado deverão estar presentes psicólogos e assistentes sociais. Deverão assim ser
criadas equipas de intervenção, equipas de formação e equipas multidisciplinares.
Sempre com o objectivo de prevenir, achamos pertinente a criação de equipas de apoio no
ambiente escolar. Formadas por professores, auxiliares, psicólogos e alunos, estas deverão
actuar através da formação, do apoio e na intervenção. O modelo de intervenção desta
equipa passará por criar acções de formação, workshop’s, propaganda e intervir em situações
de violência. Procurará estar junto dos alunos através de gabinetes de apoio de caixas de
correio, que hoje poderão ser electrónicas e que procurarão resposta aos casos particulares e
que requerem anonimato. Deverá actuar com a Comunidade, sensibilizar professores,
auxiliares, encarregados de educação e alunos, sendo estes os alvos a trabalhar.
Ao criar equipas de apoio e de intervenção o trabalho é localizado, na Escola. Desta forma
achamos pertinente que estas medidas sejam nacionais e que campanhas sejam
desenvolvidas. Há que desenvolver comissões ou associações que façam um trabalho a nível
nacional de prevenção sobre a violência no meio escolar (tal como sucede com a
Toxicodependência). O esforço não dever ser do indivíduo mas nacional. Vamos fazer disto
uma causa nacional.
Por fim, a criação de equipas multidisciplinares que envolvam a Escola e a Comunidade.
Desta forma psicólogos e assistentes sociais deverão actuar em toda a Comunidade. Há que
identificar, avaliar, intervir e conhecer os problemas de uma Comunidade. Não sendo um
trabalho isolado - a prevenção na Escola - ela deve ser feita em torno da sociedade
envolvente. Podemos partir do particular mas devemos chegar ao geral. Como sabemos, a
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maioria dos problemas de violência tem cariz social e vêem do exterior da Escola. Ao intervir
com assistente sociais e psicólogos (equipas multidisciplinares) muito do apoio de retaguarda
existirá e que se reflectirá na Escola. Será assim feito um trabalho global.
Como conclusão, procuramos desenvolver medidas de prevenção da violência e globais.
Medidas que procuram desenvolver uma cultura de não-violência e que abrangem todos
aqueles que estão envolvidos nesta problemática. Ninguém deverá ficar excluído deste
projecto e o mesmo deverá ter o apoio de técnicos especializados.

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

1. Criação de equipas de apoio, de esclarecimento e de intervenção na Escola sobre violência.

Equipas que junto dos alunos, professores, encarregados de educação, esclarecem dúvidas,
dão formação e estão presentes.

Devem ser compostas por professores, auxiliares,

psicólogos e alunos.

2. Criação de meios de prevenção e divulgação a nível nacional. Criação de comissões ou
associações que desenvolvam um projecto nacional. Provido de recursos financeiros deverão
usar os meios mais propícios para uma maior divulgação. Deverá ser um trabalho pensado
para um ciclo (3 anos) , posteriormente avaliado e continuado. Poderá não ser de forma
intensa, mas não deverá desaparecer.
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3. Equipas Multidisciplinares. Equipas que actuam numa parceria – Escola e Comunidade.
Com técnicos especializados, psicólogos e assistentes sociais, estas equipas actuam junto da
Comunidade. Identificam casos, avaliam e intervêm junto da Comunidade. Ao articularem
com a Escola casos de violência que poderão ter origens sociais poderão ser prevenidas de
forma precoce e eliminadas.

