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: Colégio Miramar
Circulo: Lisboa
Sessão: Básico

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

O objectivo das medidas propostas visa, quer agilizar, quer adequar e aproximar a Lei em
vigor à realidade que consideramos existir na maior parte das escolas portuguesas.
Facilitando e desmistificando a informação que se pretende veicular, quer a alunos, quer a
Encarregados de Educação sobre esta temática que suscita ainda alguma controvérsia na
nossa sociedade, acreditamos que podemos promover a formação de cidadãos mais
informados e conscientes. Por conseguinte, estas medidas visam substancialmente a
prevenção bem como a actuação em casos de violência em meio escolar. As medidas que
propomos revelam-se importantes, porque preconizam o estreitamento das relações entre
todos os parceiros educativos, a uniformização de procedimentos de prevenção e actuação e
a garantia de tratamento igual entre todos, independentemente do estabelecimento de
ensino em que cada aluno se encontre. Pretende-se que a mobilização de sinergias dos
diversos vectores educativos potenciem efectivamente uma escola distante do flagelo social
que é a violência escolar.

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

1. Dinamização de acções de formação para e/ou por elementos da comunidade educativa e

de mais entidades da autoridade e da educação, versando matérias para a prevenção e/ou
resolução de episódios de violência escolar, tais como consultas com o(a) psicólogo(a) escolar
nas quais envolva o agressor, a vítima e os agentes de mediação.
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2. Elaboração de planos que analisem as variáveis e os intervenientes, bem como a
adequação de sanções aos episódios consoante o grau de severidade, como por exemplo, o
serviço cívico em prol da comunidade escolar.

3. Criação de programas de intervenção e/ou prevenção que incluam mecanismos de
vigilância, quer humanos quer materiais, nomeadamente, criação de mapas de vigilância
pelos não-docentes e instalação de câmaras de vigilância em espaços escolares juridicamente
aceites pelas autoridades competentes nessa matéria.

