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 Secundária Dr. João carlos Celestino Gomes
Circulo: Aveiro
Sessão: Básico

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

Defendemos a escola como um espaço onde se possa aprender, trabalhar, fazer amizades e
conviver. Queremos uma escola livre de violência, seja ela física ou psicológica.
Entendemos que as causas da violência e de actos graves de indisciplina têm a ver com vários
factores como, por exemplo: ausência de um modelo de escola adaptada às características de
certos alunos, falta de autoridade dos professores e de outros elementos da comunidade,
problemas sociais e familiares e a maneira de ser dos próprios alunos.
Nada se resolve se quisermos apenas apontar culpados, mas este fenómeno pode ser
prevenido se criarmos caminhos para a sua resolução. Existem alunos que não estão bem na
escola que frequentam e deveriam existir percursos e espaços escolares alternativos, com
regras de funcionamento diferentes, onde esses alunos se integrassem melhor. Existem
alunos que só dão valor à Escola quando começam a trabalhar. Um percurso único para todos
os alunos tem mostrado que não é uma boa solução porque dá origem a comportamentos
que perturbam e impedem os outros de progredir, além de provocarem perdas de tempo e de
recursos.
Defendemos também a orientação e a ajuda a possíveis vítimas de violência escolar, de forma
anónima, através de um site interactivo e de uma linha telefónica a funcionar com o serviço
voluntário de estudantes do ensino superior, devidamente formados nesta área.

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

1. Criação de percursos escolares alternativos mais práticos, onde exista, ao mesmo tempo,

estudo e trabalho, assim como escolas com regras de funcionamento diferentes, destinadas a
alunos com dificuldades em se integrarem nas escolas regulares ou que revelem
comportamentos que perturbam constantemente o ambiente da escola que frequentam.
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2. Criação de um site interactivo e uma linha telefónica de apoio aos alunos em risco ou
vítimas de violência escolar, a funcionar com o serviço voluntário de estudantes do ensino
superior, devidamente formados nesta área.

3. Reforço da autoridade da Direcção das escolas e dos seus professores, para agirem de
forma autónoma e imediata perante actos de indisciplina e violência dos alunos.

