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 E. B. 2, 3 Amadeu Gaudêncio, Agrupamento de Escolas da

Nazaré
Circulo: Leiria
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

As medidas a a presentar neste Projecto de recomendação decorrem do debate realizado em
sessão escolar, onde teve grande influência a vivência de cada aluno, o conhecimento que
cada um revelou sobre situações de violência nesta escola, bem como a opinião unânime de
que, para diminuir a violência na escola, é necessário actuar no campo da prevenção, mas tal
não exclui a necessidade de agir de forma celere e eficaz junto dos possíveis agressores.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Acções de formação a realizar nos estabelcimentos de ensino, da responsabilidade de

psicólogos e pedopsiquiatras, dirigidas a alunos, que incentivem as vítimas de violência à
apresentação de queixa imediata, que esclareçam os possíveis agressores das consequências
de tais actos e desincentivem essa sua faceta de violentos. Estas acções de formação
deveriam também dirigir-se, em formato apropriado, a professores, auxiliares de acção
educativa e pais e encarregados de educação.

2. Criação de gabinetes, nas escolas, de apoio às vítimas de violência, a cargo de psicólogos.
Estes seriam os espaços apropriados para que qualquer vítima de violência na escola (aluno
ou não) encontrasse a forma imediata para apresentação de queixa, com respeito pelo
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anonimato, encontrando também o apoio desejado por parte de um profissional.

3. Alteração do estatuto do aluno no que respeita à aplicação de medidas sancionatórias que
devem ser agravadas, abreviando ao máximo o tempo de instrução de processo disciplinar.

