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: DEscola EB2/3 de Viatodos - Barcelos:
Circulo: - Braga
Sessão: Básico

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

O fenómeno da violência escolar deve ser combatido em conjunto por todos aqueles com
responsabilidade na acção educativa, desde os agentes do ensino, da saúde e da família.
Desta forma, o conjunto de medidas apresentadas, fazem parte de uma estratégia global,
onde a multidisciplinaridade configura um papel central.
A inclusão do tema como parte integrante do currículo, dimensionada de acordo com os
feitos pretendidos será a medida base no sentido de proporcionar o debate e a tomada de
conhecimento por parte da comunidade escolar, tendo a prevenção como principal objectivo.
A constituição de uma equipa de trabalho multidisciplinar visa oferecer uma resposta à
prevenção e actuação perante o problema.
A criação de uma linha telefónica de apoio teria como objectivo o encaminhamento e
aconselhamento a todos aqueles que lidam com o fenómeno, oferecendo um primeiro
momento de apoio.

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

1. Inclusão do tema "violência escola " no curriculo da área disciplinar de Formação Cívica"

2. Criação de uma equipa de trabalho multidisciplinar, constituida por psicólogos, professores,
auxiliares de acção educativa, associação de pais e alunos, constituindo um Grupo de Apoio à
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VÍtima e/ou Agressor

3. Disponibilizar uma linha telefónica de apoio á violência escolar

