
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: Secundária de Serafim Leite, S. João da Madeira 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

- Uma nova estrutura porquê? É óbvio que todas as estratégias de punição devem ser 

antecedidas por medidas de prevenção de dissuasão. É também inquestionável que o 

conhecimento de si próprio e dos outros é o melhor aliado para uma comunhão de interesses 

e, consequentemente, de sã convivência. Por outro lado, é também consensual que só a 

própria responsabilização é que se torna frutífera. Este conselho, devidamente orientado pela 

figura titular de um adulto especializado (Psicólogo), reuniria estas características e teria 

como missão o seu próprio grupo. 

- É evidente o clima de indisciplina que se vive no interior dos estabelecimentos de ensino. 

Esta é uma preocupação crescente e, por isso, não se pode “fechar os olhos” a tais situações 

terrivelmente destrutivas da vivência escolar e há que criar condições, físicas e humanas, para 

um ambiente mais saudável. Esta é, assim, uma aposta no sentido de se promover a 

tolerância zero em relação à violência nas escolas. 

 - Tais iniciativas visariam uma abordagem completa da temática, alertando e sensibilizando 

os jovens e adultos para a violência em meio escolar 

 

 

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

 

1. Criação de uma nova estrutura na escola: o Conselho de Prefeitos que inclui como 

supervisora a Psicóloga da escola. Este Conselho será constituído por um prefeito de ano 

(escolhido pelos delegados de turma desse ano) e teria como funções dinamizar actividades 

de conhecimento e aceitação mútuos e da diferença entre as diversas turmas do Ensino 

Básico e identificar situações de alunos com perfil susceptível de gerar situações de conflito 
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ou revelador de fragilidades ao nível da afirmação pessoal 

 

 

2. Implementação, em todas as escolas, de um gabinete multidisciplinar de apoio à 

comunidade educativa, coordenado por uma equipa de profissionais, com capacidade de 

intervenção e acompanhamento personalizado de situações problemáticas 

 

 

3. Organização e realização de múltiplas actividades, ao longo do ano lectivo, de forma a 

prevenir a violência e a educar para a não-violência, mudando-se as mentalidades dos alunos 

e dos intervenientes na sua Educação/Formação 

 


