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 do 2º e 3º ciclos de Corga
Circulo: Aveiro
Sessão: Básico

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

As três medidas abaixo referidas são primordiais para a redução da violência em meio escolar,
porque consideramos que:
•
Perante atitudes de resistência dos alunos à autoridade dos docentes e técnicos
operacionais, a maior parte das vezes, estes têm alguma dificuldade em dar resposta pronta
ao problema. Daí a importância da formação de ambos, nesta área, não só para se
consciencializarem para a gravidade do problema, mas também para melhor se prepararem a
lidar com ele. Efectivamente, a formação permitir-lhes-á uma melhor preparação para saber
como gerir actos de vilência, como encontrar a melhor estratégia de actuação e ainda como
lidar com o agressor.
•
Através do diálogo entre os vários elementos que constituem a Comunidade
Educativa: discentes, docentes, técnicos operacionais, técnicos especializados e encarregados
de educação, é mais fácil encontrar soluções e metodologias para, não só se resolverem
situações de conflito, como também preveni-las, uma vez que o fenómeno da violência na
escola é tão sensível que só pode ser explicado na complexa relação pedagógica que envolve
todos os actores da Comunidade Educativa.
•
Um maior envolvimento dos pais na vida escolar dos seus educandos é fundamental
para que estes sejam acompanhados, de forma mais próxima, e lhes possam ser detectadas e
resolvidas situações problemáticas causadoras de distúrbios emocionais que possam vir a ter,
como consequência, a agressividade e a violência.

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

1. Formação obrigatória de professores e técnicos operacionais na área da violência na escola,
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para se mostrarem mais hábeis no relacionamento com agressores, assim como na resolução
de conflitos e na adequação das estratégias a implementar para os solucionar;

2. Promoção de reuniões que visem o diálogo e debates inter-geracionais, envolvendo alunos
de faixas etárias diferentes, professores, psicólogos, técnicos operacionais e encarregados de
educação e que permitam uma troca de ideias e estratégias com vista a uma resolução mais
eficaz dos problemas comportamentais dos discentes.

3. Criação de equipas multidisciplinares, nas escolas, responsáveis pela integração e
acompanhamento dos pais nas actividades escolares dos seus educandos.

