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 EB2,3 Fernando Pessoa
Circulo: Eleitoral de Aveiro
Sessão: Escolar Básico

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

Ao longo do tempo, os casos de violência em meio escolar têm vindo a aumentar de forma
preocupante. As entidades responsáveis têm tendência para abordar este tema de uma outra
forma, vista por nós, como errada. Geralmente, procuram-se apurar responsabilidades e as
medidas recaem sobre as sanções aplicadas aos agressores.
Tomamos uma posição diferente, que é vista por nós como a mais útil e adaptada ao
problema. As nossas medidas procuram dar mais importância às vítimas do que aos
agressores, visto que muitas vezes, ao procurar culpados, estas acabam por ser esquecidas.
Procuramos proteger estas pessoas, tentando reabilitar a sua saúde mental e fazer com que
estas retomem a sua vida normal, o que não pode ser feito, sem a presença de um
profissional.
Temos como objectivo, prevenir e erradicar este tipo de comportamentos, pois, aumentar as
sanções não faz com que o número de casos diminua.
Paralelamente, pretendemos compreender as causas destes comportamentos e atitudes, que
são, certamente, muitas e variadas, exteriores e interiores à escola, no sentido de nelas
intervir, prevenindo os fenómenos de indisciplina e de violência.
A ambição é de melhorar o clima existente nas escolas e de criar condições para que cada vez
mais as crianças e jovens possam usufruir da escola pública de qualidade a que têm direito.

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

1. Apoio psicológico às vítimas e aos praticantes de violência escolar.
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2. Criação de um Departamento Escolar que tenha como tema de trabalho a discussão de
temas relacionados com violência em meio escolar, que reúna, no mínimo de 2 em 2 meses,
com vista a previnir e erradicar comportamentos de violência e que, mais tarde e a nível
regional, numa reunião semestral, apresente todo o trabalho desenvolvido ao longo do
semestre.

3. Criação de um programa, no qual se organizem reuniões orientadas por um psicólogo, para
partilha de experiências relativas a bullying e que têm como objectivo, a superação dos
medos e o reforço da saúde por parte das vítimas.

