
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: Escola EBI c/JI de Santa Catarina
Circulo: Leiria
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:

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

Sendo a temática da violência em meio escolar algo muito em voga nos dias que correm, 

achamos que a maioria das vezes, a reflexão e a discussão sobre o assunto se faz incidindo 

mais (e muitas vezes exageradamente) em medidas e acções repressivas do que propriamente 

em prevenção da violência. Deste modo, a nossa opção foi por um caminho de reflexão sobre 

medidas  que  pudessem  seguir  um  sentido  contrário  ao  da  repressão  e  punição  como 

consequência para a prática de actos de violência na escola. Esta opção não implica a recusa 

de  consequências  para  quem pratique  esse  tipo  de  actos.  Foi  apenas  uma opção  nossa, 

tentando seguir uma óptica de tratamento positivo do tema em debate.     

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

1. Gabinete de mediação e integração

Actualmente, a Escola é um reflexo da sociedade em que vivemos. Como tal, existe a 
tendência para as realidades sociais se replicarem no espaço escolar. Sendo assim, este 
espaço teria que integrar profissionais de várias áreas (psicólogos, assistentes sociais entre 
outros). Esse esforço de cooperação seria supervisionado pela escola. Essa capacidade de 
analisar, gerar empatias e confiança, criar dinamismos e cooperação através de processos 
criativos entre todas as partes envolvidas seria o grande objectivo deste gabinete. É preciso 
que este tipo de educação para a convivência esteja implantado na Escola, que contribua para 
uma melhor integração de todos. Antecipar situações, resolvendo criativamente os conflitos, 
ajudando a que as partes envolvidas alcancem compromissos duráveis. 
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2. Criação de sinergias entre a Escola e outras entidades locais para introdução de animadores 
socio-culturais  

Nos últimos anos temos vindo a assistir à criação de inúmeros cursos profissionais ligados à 

área  da  animação socio-cultural.  Um profissional  desta  área  consegue  usar  o  tempo e  o 

espaço  como  instrumentos  direccionados  para  os  destinatários  do  seu  trabalho.  Tem 

metodologias específicas para serem postas em prática num trabalho que é feito em grupo. 

Esse trabalho de grupo seria a base desta medida, no sentido em que permitiria (após análise 

prévia  das  situações  violentas  existentes  em  cada  estabelecimento  de  ensino)  criar 

actividades e dinâmicas de grupo que pudessem ir  ao encontro desses mesmos actos de 

violência.  

3.      


