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 EB 2/3 de Gualtar
Circulo: Braga
Sessão: Distrital

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

A violência em meio escolar é uma temática cada vez mais na ordem do dia. Factor de
preocupação de toda a comunidade pois não é algo que se pode dissociar da realidade social,
de todo o contexto exterior à própria escola. Em tempos difíceis, onde a exclusão social, a
crise económica e a pobreza estão cada vez mais presentes é necessário perceber com a
máxima urgência as causas de certos comportamentos e atitudes para que depois se possa
agir de forma a prevenir estes actos de violência. Mais do que punir, prevenir será a palavra
certa.

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

1. Sessões de esclarecimento sobre o que é violência em meio escolar para ajudar as vítimas a

falarem sobre o problema e para sensibilizarem os agressores para as atitudes erradas que
tomam.

2. Sessões de esclarecimento para os pais sobre o que é violência em meio escolar e sobre as
situações que promovem a violência sobre os filhos. Sessões estas, onde os pais poderão
perceber se os seus filhos correm o risco de ser possíveis vítimas ou agressores.

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.

3. Aumentar a protecção à volta do espaço exterior da escola para que os alunos se sintam
mais seguros dentro da própria escola.

