Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autônoma 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 Integrada de S.Vicente da Beira
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)
A “Violência em meio escolar” é um tema de extrema importância e acreditamos que para
solucionar este problema são necessárias medidas preventivas e sancionatórias.
Consideramos que devem existir, acções de sensibilização/esclarecimento, pois estas vão
constituir uma mais valia para esclarecer e alertar todos os intervenientes da comunidade
educativa ( encarregados de educação, familiares, amigos, etc).
Propomos a distribuição de informação, através de desdobráveis e panfletos, pois consideramos
muito importante o tema, para a comunidade educativa. Pretendemos com esta medida
esclarecer e alertar para esta problemática, por forma a serem identificados sinais, manifestações
e/ou comportamentos por parte daqueles que possam estar a ser vitimas de maus tratos.
Pretendemos criar um blog. Esta medida, visa principalmente a denúncia de situações que
possam estar a acontecer e a vítima não ter a coragem de a denunciar junto de um elemento da
comunidade escolar ou de um familiar. Com o blog poderá fazê-lo de forma anónima, até
conseguir chegar à denúncia. Este blog poderá também servir para expor situações de casos que
possam surgir no imediato, serem denunciados e terem uma intervenção pelas identidades
educativas o mais eficaz possível.

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)
1. Mais acções de sensibilização para esta problemática.

2. Elaboração de folhetos para distribuição por toda a comunidade educativa .

3. Criação de um blog.

