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/S Pedro Ferreiro - Ferreira do Zêzere
Circulo: Santarém
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

1 - argumento: o site/blog serviria para que todos os interessados pela temática da violência
escolar podessem participar em debates, aprofundar conhecimentos e pedir esclarecimentos.
2 - argumento : esta medida permitiria que, para além do gabinete de psicologia e orientação,
existisse na escola um espaço/sala onde um profissional em violência estivesse disponível,
periodicamente, para orientar, esclarecer e prevenir situações de violência em meio escolar.
Para além disso, esta figura seria responsável por dinamizar acções, por exemplo, palestras
que sensibilizassem a comunidade para os indícios de violência e para os comportamentos
adequados de intervenção.
3 - argumento: o programa televisivo sobre violência em meio escolar teria cmo principal
objectivo sensibilizar todos os segmentos da população para as evidências de violência em
meio escolar e para as suas formas de prevenção e tratamento. Esta apresentação poderia
ser breve, mas semanal: se com o bulliyng queres acabar este programa vai ajudar.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criar um site/blog onde se façam debates sobre a violência nas escolas de forma a ajudar

vítimas de violência em meio escolar;

2. Gabinete de apoio à violência escolar;
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3. Criar um Programa televisivo sobre a violência meio escolar.

