Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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Identificação da Escola: Escola EB 2,3/S Dr Manuel R. Ferreira
Circulo: Leiria
Sessão: Básico

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

Considerando que a violência em meio escolar é um facto indiscutível e com repercussões
gravíssimas na vida escolar e social das pessoas, entendemos que é fundamental agir.
Sentimos que muitos alunos não têm à vontade suficiente para fazer denúncias junto do seu
Director de Turma ou da Direcção da Escola. Logo é importante encontrar uma solução espaço de denúncia (Medida 1)

Os pais/encarregados de Educação são um elemento fundamental do processo educativo, na
medida em que têm um contacto mais próximo dos seus educandos e diferente da relação
professor/alunos. Nessa medida é fundamental que estejam alerta para comportamentos de
isolamento, silêncio, marcas no corpo etc, que indiciam situações de riscos, em relação às
quais é preciso agir. (Medida 2)

No momento actual o prevaricador tem a sensação de impunidade relativamente aos actos de
violência cometidos em meio escolar. Se tiver a noção que os seus actos abusivos vão ter
repercussões graves no seu futuro, pensa duas vezes e talvez não os cometa. A caracterização
das pessoas e a transmissão de informação às autoridades policiais permitirá uma decisão
mais adequada em termos de reinserção social.(Medida 3)

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

1. Criação de um espaço de denúncia on-line através de uma hiperligação no site da Escola,
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onde os alunos e demais membros da comunidade escolar possam informar sobre situações
de abuso em relação aos alunos, dificuldades de integração, carências económicas e afectivas.
Na posse desta informação e após apuramento da verdade, a Direcção pode valer-se das
diferentes estruturas educativas para resolver da melhor forma estas situações. Para
promover o sucesso desta medida sugere-se a atribuição de um diploma de mérito por
serviço cívico ao discente que dê o melhor contributo a este nível, em cada ano.

2. A Direcção da escola deve promover a boa informação de pais e encarregados de educação,
com vista a ajudar à melhor visualização nos jovens de comportamentos/sinais, que possam
indicar maus tratos por parte de colegas de escola. Essa informação deve ser prestada pelo
Director de Turma no início de cada ano lectivo com o apoio de um folheto de
esclarecimento/sensibilização.

3. Deverá ser obrigatório que a escola referencie junto da polícia local qualquer aluno que
desrespeite a integridade física ou psicológica continuada - bullying- de um membro da
comunidade escolar, mesmo que não se verifiquem consequências visíveis dos actos
cometidos.

