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 2º e 3º ciclo Castro Matoso, Oliveirinha
Circulo: Aveiro
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Vimos por este meio comunicar a todos os presentes as recomendações para evitar a
violência em meio escolar. Gostariamos de assinalar que no ano lectivo anterior foram
registados cerca de 300 casos de Bullying nas escolas portuguesas tendo sidas apreendidas
cerca de 84 armas de fogo, o que provoca uma enorme sensação de insegurança e
desmotivação. Urge, para evitar a violência escolar, reflectir sistematicamente nas escolas
sobre esta problemática e legislar.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Nas aulas de Formação Cívica deve-se desenvolver uma educação para a paz e para a não-

violência, aprimorando as relações humanas entre todos os elementos da comunidade
escolar. É urgente fortalecer espaços democráticos na escola, criar centros de apoio às vítimas
de violência e valorizar o papel de vigilância dos auxiliares de acção educativa, fora da
actividade lectiva.

2. Para evitar a violência no meio escolar é preciso que cada escola estabeleça regras simples
e claras de respeito entre jovens. Estas regras devem constar no regulamento interno de cada
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escola e ser monitorizadas por uma comissão, composta por alunos responsáveis, de modo a
minimizar os efeitos das situações de violência.

3. Para evitar a violência escolar, as escolas devem estabelecer parcerias privilegiadas com os
encarregados de educação. Estes devem informar-se regularmente do comportamento dos
seus educandos e a escola deve proporcionar palestras para consciencializar os pais das
atitudes a tomarem, quer os filhos sejam vítimas ou exerçam violência escolar. Nestas
palestras devem estar presentes professores, psicólogos e outros técnicos.

