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 dos 2º e 3º ciclos D. João II - Caldas da Rainha
Circulo: Leiria
Sessão: Básico

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

As medidas que propomos justificam-se com o facto de a violência em meio escolar ser um
problema que existe muitas das vezes graças ao desconhecimento das causas, sinais, etc, que
levam alguém a sofrer de violência e também que levam alguém a praticar essa mesma
violência. Se o objectivo é fazer com que deixem de existir vítimas, isto só pode acontecer se
deixarem de existir agressores. As nossas propostas visam também que a denúncia de
qualquer acto de violência possa ser feita por qualquer membro da comunidade escolar, de
uma forma rápida, acessível e sem temer qualquer tipo de represálias. Consideramos também
imprescindível promover a auto-estima das pessoas uma vez que este é o factor que leva as
vítimas a intimidarem-se e a não terem coragem de enfrentar e queixar-se do seu agressor. A
defesa pessoal seria importante para a diminuição de casos de violência física. Tivemos
também o cuidado de propor medidas fáceis de implementar, que utilizem os recursos já
existentes na escola e que por isso não impliquem custos acrescidos ao orçamento das
escolas.

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

1. - Campanhas de sensibilização, vigilância e protecção organizadas pelas escolas, unindo

professores, funcionários, alunos e pais, tendo como objectivo comum o de sensibilizar,
prever as causas, evitar futuros problemas e acabar com a violência em meio escolar.

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. - Criação de um e-mail escolar de queixas e denúncias anónimas, aberto à comunidade,
direccionado ao Gabinete de Apoio ao Aluno e regularizado pele psicóloga da escola (ou outra
pessoa com competências para isso).

3. - Criação de ateliers de promoção da auto-estima e de defesa pessoal, utilizando os
recursos físicos e humanos da escola.

