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 Dr. Manuel Laranjeira (Espinho)
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

As notícias sobre violência nas escolas são cada vez mais frequentes. Vítimas e agressores
convivem lado a lado. As vítimas por receio ou por falta de informação raras as vezes
denunciam os actos fazendo com que os agressores pratiquem de uma forma continuada,
verbalizada ou não, actos de violência. Por ser um problema gravíssimo e pelo facto dos
agressores continuarem a circular livremente nos recintos escolares e saírem impunes porque
a lei ainda o permite, consideramos que é necessário adoptar acções efectivas e práticas para
garantir às vítimas mas também a toda a comunidade escolar um maior apoio e alguma
segurança.

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

1. Criação de gabinetes e linhas de apoio às vítimas: Atender e acompanhar as vítimas,

através de linhas gratuitas, constituídas por técnicos especializados tem como objectivo
aconselhar e orientar as vítimas de violência.

2. Colocação de câmaras de vigilância: Por se considerar que o problema da violência está
relacionada com questões de falta de segurança e vigilância, a colocação de sistemas de
segurança tem como objectivo prevenir e dissuadir os actos de violência.
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3. Contactos regulares com os Encarregados de Educação: O objectivo é sensibilizar os
Encarregados de Educação para esta problemática e obter a sua colaboração para a denúncia
de actos de violência praticados aos seus educandos, por se considerar que as agressões
devem ser vistas como um crime público e como tal devem ser denunciadas às entidades
competentes.

