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 Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de

Carvalhais /MIrandela
Circulo: Bragança
Sessão: Ensino Básico

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

Atendendo que nos últimos anos, a violência tem sido uma realidade experimentada como
um problema educacional dentro da própria comunidade escolar, impõe-se cada vez mais,
uma participação social activa de todos os intrevinientes do meio escolar, particularmente dos
jovens alunos. Neste sentido, consideramos pertinente a criação de equipas multidisciplinares
na escola (professores, psicólogos, pessoal auxiliar, alunos, pais/encarregados de educação)
com o objectivo de estabelecer condições de mediação entre a escola e a família,
acompanhamento do percurso escolar dos alunos e intervir na superação de conflitos.
Consideramos que a promoção de acções de sensibilização mensais constitui uma medida
indispensável para a possível diminuição de casos de violência no meio escolar, que
infelizmente ainda se verificam, tendo como objectivo apresentar as causas e as
consequências dos actos de violência de modo a alterar o comportamento dos agressores e
quebrar o silêncio das vítimas. Num outro âmbito, consideramos que um dos objectivos
prioritários para fazer face a casos de violência nas escolas será a implementação e
concretização de protocolos de cooperação entre a escola e operadores sociais (CAJ,
Segurança Social, IPJ, PSP, Centro de Saúde, Câmara Municipal) integrados no meio em que a
escola se insere, com o objectivo de se tomarem medidas preventivas que dêem resposta à
situação de violência. Deste modo, poder-se-ia compreender as relações socioeconómicas
presentes nos actos de violência ocorridos no meio escolar e apontar acções para a sua
redução, tanto a nível pedagógico, quanto no de articulação com a comunidade local.

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

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.

1. Criar equipas multidisciplinares na escola (professores, psicólogos, pessoal auxiliar, alunos,

pais/encarregados de educação).

2. Promover acções de sensibilização mensais sobre as causas e as consequências dos actos
de violência.

3. Definir e concretizar protocolos de cooperação entre as escolas e os operadores sociais
(CAJ, Segurança Social, IPJ, PSP, Centro de Saúde, Câmara Municipal) integrados no meio em
que a escola se insere.

