
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 Básica de 2.º e 3.º ciclos de Paredes

Circulo: Porto

Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:

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

O tema em debate é um assunto muito atual, pois somos confrontados diariamente com

situações de violência na escola, tais como: a desobediência, a indisciplina, as agressões

verbais e físicas e mesmo situações de bullying.

Este fenómeno é devido por um lado, às características psicológicas das vítimas e dos

agressores, nomeadamente à sua baixa autoestima ou ao seu fraco poder de relacionamento

interpessoal.Muitas vezes, os alunos mais violentos

 provêm de meios familiares desestruturados, onde, por exemplo, a violência doméstica é

uma realidade, o que faz com que eles sejam, também, vítimas de agressão. Para além disto,

a banalização da violência pelos meios de comunicação social e da instabilidade económico-

social e os conflitos éticos agravam o problema.

Sabemos que a violência prejudica o bom ambiente escolar indispensável ao sucesso

educativo e absorve muito as direções das escolas e os professores na resolução dos conflitos

que vão surgindo. Cientes disto,o Ministério da Educação deu às escolas mais problemáticas,

as escolas TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária), a possibilidade de contratar

técnicos especializados para fazer a mediação social, os quais têm tido um papel fundamental

na resolução de muitos conflitos e no acompanhamento de jovens com comportamentos

desviantes e respectivas famílias. Acontece que esta mais valia, infelizmente, não existe em

todas as escolas do território português, ao generalizá-la estaremos a contrubuir para um

bom ambiente escolar e para a segurança dos estudantes.

É imperativo que a sensibilização para esta realidade se estenda a  toda a comunidade. Daí

que a parceria entre orgãos decisores das escolas e os  municípios na criação do dia do "Não

à violência" parece-nos bastante pertinente.
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Sendo a nossa sociedade  extremamente mediatizada, faria todo o sentido criar um reality

show com a participação de figuras públicas com quem os jovens se identifiquem,

nomeadamente, músicos, atores que apelassem aos valores e comportamentos assertivos.

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

1. Generalização dos gabinetes de mediação social existentes nas escolas TEIP a todas as

escolas nacionais.

2. Criação de um dia em cada município do país dedicado à prevenção da violência e à

promoção da amizade, da solidariedade e do respeito.

3. Realização de um programa televisivo com figuras mediáticas, inspirado no programa "If

you really new me", do canal MTV, que dessem exemplos de comportamentos assertivos

para, assim,evitar situações de conflito e violência.


