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 de Mira de Aire
Circulo: Leiria
Sessão: Ensino Básico

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

A escola tende a reproduzir os comportamentos sociais do meio que a rodeia,
nomeadamente a violência.A violência escolar faz parte do quotidiano dos jovens.Este é um
fenómeno recorrente mas que tem assumido novas formas, nomeadamente o bullying.Para
além da violência física, destaca-se ainda a violência psicológica com humilhações,
perseguições e perseguições contínuas do agresso(es) sobre a(s) vítima(s).
O combate a este fenómeno passa pela prevenção deste tipo de comportamentos dando à
escola instrumentos para o fazer, promovendo o bem-estar na escola.Esses meios e recursos
passam por melhores condições de apetrechamento material das escolas, formação do
pessoal docente, do pessoal não docente e discente,no âmbito da temática.Por outro lado,
deve continuar a promover-se a ligação de diálogo entre a escola e os encarregados de
educação.

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

1. Aumentar a segurança nas escolas através de várias medidas, como por exemplo:

colocando câmaras de vigilância em todas as escolas, nos locais onde todos os alunos passam
maior parte do tempo; destacando mais funcionários que possam estar atentos ao
comportamento dos alunos e que tenham formação para fazer a gestão de conflitos;
melhorando a iluminação de todas as escolas.
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2. Promover em todas as escolas equipas multi-disciplinares com psicólogos, assistentes
sociais

e mediadores sócio-culturais.Estas equipas devem implementar medidas de

prevenção e combate à violência escolar, nomeadamente com o acompanhamento de um
psicólogo para a vítima e para o agressor.

3. Sensibilizar as pessoas no sentido de denunciar os casos de violência: apresentando
palestras sobre casos reais porque muitos dos casos de violência nas escolas não são
denunciados devido ao medo e à intimidação por parte do agressor; apresentando trabalhos
alusivos ao tema; efectuando o "Dia da Não-Violência nas Escolas", de modo a combater ,
sensibilizar e a prevenir a violência escolar.

