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 e Secundária Domingos Capela
Circulo: Aveiro
Sessão: Básico

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

. O uso de uniforme dimiduirá a violência em meio escolar, já que há alunos que ridicularizam
e desprezam os colegas pela forma como se vestem ou pela marca das suas roupas. Se todos
os alunos vestirem de forma semelhante este tipo de discriminação desaparecerá. Ninguém
será diferenciado pela roupa que usa.
. A realização de sessões na escola, com toda a comunidade escolar com o intuito de debater,
sensibilizar para o tema da violência e consciencializar toda a comunidade para estes
problemas, para o respeito pela diferença e para a gestão de conflitos sem recurso à violência
física, verbal e psicológica.
. O recurso a câmaras de vigilância facilitará a identificação dos agressores e posteriormente,
recorrendo a técnicos especializados (psicólogos, psicoterapeutas), trabalhar com os
agressores de forma a que estes resolvam os seus conflitos sem recurso à violência.

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

1. Uso de uniforme por parte dos alunos.

2. Sessões sobre violência em meio escolar para toda a comunidade escolar.

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.

3. Recurso a câmaras de vigilância nos recintos públicos das escolas.

