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: E. B. 2,3 São Gonçalo - Torres Vedras
Circulo: LISBOA
Sessão: Escolar

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

A violência, também conhecida como bullying, pode ser verbal ou física e é hoje um crime em
Portugal, que pode originar até cinco anos de prisão. Mas é importante perceber que a
violência não parte da escola, mas sim da sociedade que “ à volta” da escola se encontra e
que é essencial proteger tanto a vítima como o agressor.
Segundo Teresa Medina, Presidente da Federação Regional da Associações de Pais do Porto
(FRAPP): “… julgo não ser possível falar de indisciplina e violência em meio escolar como se a
escola fosse uma ilha isolada, exterior e à margem do meio e da sociedade em que está
inserida. Não é possível querer uma escola sem casos de indisciplina e de violência quando a
sociedade envolvente é, quanta vez, extraordinariamente violenta, quando vivemos um
mundo e uma época em que crescem assustadoramente as situações de pobreza e de
exclusão social, quando ressurgem com nova intensidade as guerras e os conflitos étnicos;
quando o dia-a-dia de muitas crianças e jovens é marcado pela instabilidade, pelo
desemprego ou trabalho precário dos pais, por um presente sem perspectivas de futuro;
quando diariamente cenas de enorme violência são transmitidas e banalizadas pela televisão,
se vêm nos filmes, no futebol, nos telejornais…”
É importante unir esforços para o combate da violência nas escolas, é importante e
necessário informar, prevenir e ajudar toda a sociedade escolar, porque a não-violência é
parte de avanço e prova de civismo, de educação, cultura e saúde mental.
As medidas que propomos têm como fim proporcionar a articulação entre a escola,
pais/encarregados de educação, comunidade e técnicos responsáveis na área, a qual é
fundamental para identificar e agir adequadamente em relação ao fenómeno da violência em
meio escolar.
Porque uma sociedade sem violência, será uma sociedade melhor, a Lista S decidiu dar o seu
contributo e propor algumas medidas para que a ocorrência da violência em contexto escolar
diminua.
Porque qualquer um pode ser o próximo…
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Caixa de Denúncia (“FACE OCULTA”)

Esta seria uma medida que teria como principal fim denunciar os casos de violência, e onde,
anonimamente a vítima poderia denunciar o seu caso sem exposição pública, sendo assim
uma medida de grande protecção da vítima.

2. Gav (Gabinete de apoio à vítima)
A função deste gabinete seria ajudar as vítimas de agressão a aprenderem a protegerse, a lidar com a situação de violência e a ultrapassá-la da melhor forma possível.

3. VIP (Visita Informativa Personalizada)
Este projecto estaria integrado no GAV e consistiria num conjunto de sessões a que
cada turma teria possibilidade de assistir e onde seria dado a conhecer por uma equipa de
profissionais ligados ao assunto, o que é realmente a violência em contexto escolar.

