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 São joão da Talha
Circulo: Lisboa
Sessão: Básico

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

Aumentar o número de assistentes operacionais disponíveis para vigiar os alunos no recinto
escolar, durante todo o horário escolar permitirá identificar melhor e localizar possíveis focos
de agressão. Estes assistentes deverão ter formação especializada de modo a poderem actuar
de modo preventivo mas também para lidarem com alunos propensos a provocar situações
de agressão seja ela verbal, psicológica ou física. Esta formação deve ser dada a todos os
funcionários da escola. Esta medida contribui para uma melhor segurança escolar, não só
durante os intervalos como também durante o tempo de aulas.
A criação de um conjunto de serviços que disponibilizem apoio psicológico às vítimas de
violência escolar e aos agressores permitirá um melhor acompanhamento da vítima, de modo
a que esta não sofra danos psicológicos permanentes e possa integrar‐se no grupo, na turma
e na escola com confiança e em segurança sem medos. Este apoio deverá incluir a família e o
grupo de amigos.
Os mesmos serviços deveriam acompanhar o agressor realizando a avaliação do seu estado
mental, tentando compreender o porquê da sua agressividade de modo poder ajudá‐lo e
assim, evitar novas situações de agressividades. A disponibilização deste conjunto de apoios
contribuirá para uma melhor resolução do problema.
A promoção de debates sobre a violência escolar permitirá analisar e discutir diferentes
situações de modo a que pais, professores e alunos tenham um melhor conhecimento deste
tipo de situações e assim as possam evitar. A participação nestes debates a partir de situações
fictícias poderá levar há identificação de possíveis vítimas e potenciais agressores.
Porque a violência física pode ocorrer em qualquer lugar a promoção de aulas de auto‐defesa
permitirá um melhor auto‐controlo dos agressores e melhor defesa das vítimas já que cada
aluno saberia defender‐se.

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.

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

1. Aumento do número de assistentes operacionais disponíveis para vigiar os alunos no

recinto escolar, ao serviço durante todo o horário escolar

2. Disponibilização de apoio psicológico às vítimas de violência escolar e agressores;

3. Promoção de debates sobre a violência escolar e aulas de auto‐defesa.

