
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 Básica dos 2º e 3º Ciclos do Monte de Caparica

Circulo: Setúbal

Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:

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

Considerando que:

A) A violência em meio escolar tem vindo a aumentar em Portugal.

B) A violência em meio escolar pode provocar no aluno a recusa pela escola (abandono

escolar) e causar graves danos físicos e psicológicos.

C) A falta de respeito e abuso de poder dos alunos mais velhos sobre os mais novos tem

implicações sobre o agravamento da violência escolar.

D) Algumas famílias são permissivas para com os seus jovens.

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

1. Criação de grupos de alunos de idades e ciclos diferentes, que possam participar em
actividades de mediação e funcionar como modelos positivos em termos de comportamento.
Para tal, os "padrinhos" devem revelar capacidade de influência e carisma, de modo a
influenciar as atitudes dos colegas.

2. Criação de gabinetes, em cada escola, especializados na resolução de conflitos, que incluam
professores, alunos, psicólogos, assistentes sociais e seguranças da escola. Estimulo à criação
de clubes de actividades que vão ao encontro dos interesses dos alunos.
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3. Elaboração de uma campanha de sensibilização a nível nacional, direccionada para as

famílias e os jovens, contra a violência em meio escolar. Esta campanha deverá ser feita nas

rádios, televisões, jornais e Internet


