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 Dr. Afonso Rodrigues Pereira
Circulo: Lisboa
Sessão: Básico

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

Na sociedade actual, a escola desempenha um papel determinante no processo de
socialização e aprendizagem das crianças e adolescentes. A violência em meio escolar poderá
estar associada, por um lado, a um aumento da escolaridade obrigatória, que prolonga a
permanência dos jovens na escola e, por outro, à inadequação do ensino às diferentes
culturas, expectativas, motivações e competências dos alunos.
A agressividade pode surgir como resposta a um fraco envolvimento e sucesso escolar.
São factores de protecção para o envolvimento em comportamentos violentos: relação
próxima e afectiva com a família, disponibilidade e proximidade de professores, escola com
médico, enfermeiro, psicólogo e apoio social, elevado envolvimento e participação pró-social
na escola e na comunidade envolvente.
A violência na escola tem-se tornado um problema crescente nos últimos anos, causando
danos à saúde mental positiva aumentando a ansiedade e o medo, conduzindo ao sentimento
de desepero e deseperança. Uma intervenção eficaz deverá promover a qualidade na
educação escolar, nomeadamente na obtenção de níveis de sucesso na educação e passagem
de ano, facilitar a monitorização da educação escolar e dos recursos e estruturas disponíveis.

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

1. Criação e divulgação de um endereço electrónico e/ou blog para os alunos/outros exporem

situações de violência, mencionando os intervenientes através de um registo escrito, ficando
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ao seu critério identificar-se ou escrever em anonimato. O responsável pela monitorização da
caixa de correio e/ou blog informará o Órgão de Gestão das Escolas.

2. Realização de debates de alunos com a colaboração do Serviço de Psicologia e Orientação
das Escolas com o objectivo de informar, alertar e sensibilizar os alunos de forma a
adoptarem comportamentos saudáveis e prevenirem a violência em meio escolar.

3. Cooperar com a Escola Segura sempre que se detectem casos de violência.

