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 C/ 3º CEB de Anadia
Circulo: Aveiro
Sessão: Básico

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

A violência nas escolas não é um fenómeno estático e ao longo das décadas pelo contrário
tem "evoluído" tornando-se mais complexa e "criativa" e assim de mais dificil resolução.
Nós alunos passamos 2/3 da dia na escola e esta deve desenvolver as nossas competências
para comportamentos sociais equilibrados e saudáveis, contrariando a agressividade que os
adolescentes frequentemente apresentam e que vão diminuindo à medida que vão crescendo
e vão interiorizando as regras e normas familiares, escolares e sociais.
A violência em contexto escolar não sendo, habitualmente, mortal causa graves danos
psicológicos e pode estar associada a factores como:
- aumento de escolaridade implicando a que os alunos passem mais tempo na escola;
- inadequação do ensino às diferentes realidades culturais, competências, motivações
expectativas futuras;
- insucesso escolar;
- modelos viloentos de comportamento no contexto familiar;
- perturbações de personalidade que se manifestam no desrespeito pelos outros.

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

1. Gabinete de apoio e atendimento aos alunos (à semelhança do Projecto da Educação para

a Saúde) com a presença de um psicólogo e um assistente pessoal para apoio aos problemas
familiares que geram violência

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.

2. Sensibilização da comunidade educativa através de acções como: teatro/debate
(rollerpaly), workshops, palestras e panfletos

3. Maior vigilância nos espaços interiores e exteriores envolventes das escolas por parte dos
assistentes operacionais em número suficiente e formação adequada.

