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 2,3 de Lamaçães
Circulo: Braga
Sessão: Básico

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

‐ Considerando que a violência escolar apresenta diversas facetas, podendo ocorrer no seio
dos alunos, mas também entre alunos e professores,
‐ Considerando que muitas vítimas têm dificuldade em recorrer à qualquer ajuda, mesmo a
dos pais,
‐ Considerando que ter um carácter que tende para a violência é ter um problema de saúde,
‐ Tendo em conta que num fenómeno como a violência escolar, é sempre mais importante
prevenir do que remediar, propomos:

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

1. Criar nas escolas um órgão para acompanhamento de casos de violência escolar, onde

estejam presentes o psicólogo (no caso de existir) outras entidades com perfil e/ou formação
para tratar casos de violência e que poderá contar também com voluntários como ex‐vítimas
de bullying, ou até de ex‐agressores.

2. Identificados casos de violência escolar, encaminhar o agressor para um programa de
reabilitação, para tratar as suas tendências para a violência.

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. Além das penalizações já existentes no estatuto do aluno, deverá ser incluída nesse
documento uma moldura penal especificamente dirigida para actos de violência escolar.

