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 Dr. Solano de Abreu
Circulo: Santarém
Sessão: Básico

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

A violência em meio escolar é uma realidade que tem vindo a aumentar a cada dia que passa,
tornando-se um factor preocupante para alunos, pais e professores. Este assunto assume
especial importância, uma vez que o crescente número de crianças e jovens que se
encontram em situação de vulnerabilidade exige da sociedade um posicionamento activo na
resolução desta problemática. Apesar do reconhecimento da gravidade deste problema, existe
uma lacuna entre a complexidade do tema e o ambiente escolar.
De modo a alertar para o problema e encontrar soluções a divulgação, o debate e discussão
sobre o tema da violência em meio escolar é extremamente importantes para a evolução
saudável de um adolescente.

Assim sendo, propomos a organização de palestras de

esclarecimento e alerta para situações de violência em meio escolar, dando a conhecer uma
realidade bem presente entre nós e bastante conhecida, apesar de nem sempre ser
reconhecida como tal. Este tipo de violência, agressão física, verbal e psicológica que é
exercida, individualmente ou em grupo, está presente na comunidade educativa e na
sociedade em geral.
Com o objectivo de dar apoio às vítimas de violência e à reabilitação e integração dos
agressores, propomos a criação de um grupo de apoio à vítima da violência escolar. O grupo
de apoio à vítima (não esquecendo que muitas vezes os agressores também são vítimas)
seria formado por técnicos especializados, como psicólogos e/ou assistentes sociais que
fizessem a ligação escola/família, onde os alunos poderiam contar o que se passava com eles,
confiando as suas angústias e atenuando assim os sentimentos de solidão e medo.
A

proposta de realização de peddy-paper sobre a violência em meio escolar tem como

objectivo a caracterização, a identificação e o contexto do fenómeno, bem como o
fornecimento de estratégias que ajudem a resolver uma situação de violência. Terá, também,
como objectivo a integração das vítimas e dos agressores.

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criação de um grupo de apoio à vítima da violência em escolar

2. Realização de peddy-paper sobre a violência em meio escolar

3. Organização de palestras sobre a violência em meio escolar

