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
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Identificação da Escola: Colégio Nossa Senhora de Lourdes
Circulo: Porto
Sessão: Básico

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

O Colégio Nossa senhora de Lourdes, reunido a 17 de Janeiro de 2011, em sessão escolar
decidiu o seguinte:
- A violência na escola, sobretudo entre pares, é um fenómeno que assume na sociedade
actual e no sistema educativo português particular importância e, por isso, deve ser
enquadrada na lei e deve ser alvo de acompanhamento frequente;
- A prevenção da violência em meio escolar deve começar o mais cedo possível;
- Tão ou mais importante que a atenção à violência física entre os jovens é chamar a atenção
para as formas recentes de valência psicológica, nomeadamente através do uso das redes
sociais;

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

1. Criação/reforço da vigilância/monitorização do espaço escolar com, entre outros

mecanismos, funcionários com formação específica, no sentido de se dar mais atenção a
fenómenos de violência em meio escolar e a realizar intervenções mais rápidas;

2. Penalizar/criminalizar os comportamentos de violência em meio escolar, sobretudo os de
Bullying Físico e Psicológico nomeadamente encaminhando os agressores para programas de
reeducação psicológica, no sentido de evitar a repetição de tais comportamentos;
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3. Criação de grupos de trabalho/apoio constituídos por professores, psicólogos e outros
intervenientes da comunidade escolar no sentido de prestar apoio aos alunos e às escolas no
combate à violência escolar;

