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 Santo André
Circulo: Lisboa
Sessão: Escolar

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

Ao longo projecto procurámos conhecer as causas sociais, políticas e económicas que
originam violência em meio escolar, assim como à sua maior incidência em determinados
períodos ou em determinadas escolas do país.
Todas as nossas medidas estão viradas para a prevenção de eventuais agressões ou para a
correção de hábitos já existentes, nomeadamente violência física e psicológica.
Estas medidas são facilmente aplicáveis e de custo muito reduzido, tendo em conta a actual
crise económica que o país atravessa.
A primeira medida implica a criação de um site oficial onde os alunos possam esclarecer as
suas dúvidas acerca da violência em meio escolar, nomeadamente as entidades a que podem
recorrer e os propcedimentos que devem adoptar para o caso de estarem a ser vitimas de
violência na escola.
Para a segunda mendida entendemos que é absolutamente crucial que se realizaem mais
palestras nas escolas acerca desta problemática. Estes assuntos podem ser trabalhados nas
aulas de Formação Cívica com o Director de Turma, mas também podem ser feitas mais
palestras com as autoridades locais, de modo a que os alunos, alvo de agressões, se sintam
mais seguros. Por outro lado é de suma importância que os discentes sejam clarificados
acerca das eventuais punições, caso adoptem comportamentos de violencia para com os seus
colegas.
Relativamente à nossa última medida, achamos que é pertinente a existência, nas escolas, de
grupos de alunos e de professores que tenham uma acção mais interventiva junto dos alunos,
vítimas de violência e, em determinados casos, dos próprios agressores que merecem uma
nova oportunidade. Os colegas também podem ter uma papel muito imparte nesse ponto,

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.

pois será uma forma de abordar estes alunos de uma outra perspectiva. Ressalve-se que os
alunos designados para estas equipas devem ser voluntários previamente seleccionados pelos
professores e pelo psicólogo escolar e devem, também, ter formação nesta área.

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

1. Criação de um site com chat, e-mail e um blog onde possam ser expostas e esclarecidas

duvidas e onde as vítimas possam ser ajudadas

2. Acções de sensibilização adequadas às nossas faixas etárias de modo a prender o máximo
de atenção, podendo ser interactivas

3. Formação de um grupo de alunos e/ou professores que ajudem os alunos problemáticos,
quer agressores quer vítimas a ultrapassar os eventuais problemas, correntes e futuros

