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 Secundária Emídio Garcia
Circulo: Bragança
Sessão: Escolar

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

Tema: "Violência Em Meio Escolar"
O desenvolvimento de acções na escola relativamente à Violência em Meio Escolar, deverá
passar pela participação activa dos alunos. Os alunos devem comprometer-se
verdadeiramente na resolução de questões que afectam o seu bem-estar biopsicossocial,
individual e colectivo, no presente e no futuro. Os jovens compreendem-se com facilidade uns
aos outros e isso pode ser um elo de facilitação na resolução dos problemas, colaborando
com a promoção de

actividades, podendo ainda seleccionar as mais adequadas à sua

situação. Os alunos em articulação com o Projecto de Educação Para a Saúde e Educação
Sexual, Com a Psicóloga do SPO e com a Associação de Estudantes, podem dinamizar acções e
incentivar os pais a participar, alertando-os para estarem atentos a esta problemática.

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

1. Criar uma caixa de questões, para que as vítimas e agressores possam partilhar as suas

dúvidas, medos e angústias.
Esta caixa seria colocada num local discreto e uma vez por semana seriam recolhidas as
questões pela Psicóloga do SPO e outros Técnicos que colaboram com os Projectos da Escola,
conforme as situações mencionadas. As respostas seriam afixadas num placar de uma forma
anónima.

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.

2. Criar uma Associação que detecte possíveis agressores.
Esta Associação depois de detectar os agressores, teria como principal objectivo integrar
esses alunos em actividades extra-curriculares, motivando-os para a escola e para um
relacionamento saudável com os outros. Estes alunos podiam ser responsabilizados,
atribuindo-lhes cargos com alguma responsabilidade para se sentirem úteis. Esta associação
seria dinamizada pelos alunos, com o apoio de alguns professores e outros técnicos para
garantir um suporte científico. Para um bom funcionamento desta Associação seria
necessário promover formação adequada, salvaguardando o sigilo.

3. Criar um Website onde os alunos poderiam partilhar os seus problemas no âmbito da
violência em meio escolar.
Seria colocada também informação actualizada relativamente a esta problemática, para quem
quisesse consultar.
Muitas vezes os jovens não conseguem expor os seus problemas aos outros, preocupam-se
com a confidencialidade, com a exposição e com as retaliações por parte do agressor, desta
forma o Website pode contribuir à comunicação e ao desbloquear do problema.
Para os agressores também podia ser útil porque os levava a reflectir e até quem sabe a
mudar de atitude.

