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 de Estarreja
Circulo: Aveiro
Sessão: Escolar

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

O tema proposto para esta sessão do Parlamento dos Jovens, Violência em contexto escolar,
é, de facto, de grande importância. Este fenómeno sempre existiu nas esc, pois é cada vez
mais comum e causa prejuízos nolas, mas, nos nossos dias, tem-se manifestado com maior
frequência e, também, com maior violência.
A violência nas escolas acarretam graves consequências na vidas das vítimas. Não só
afectam negativamente as aprendizagens, mas bloqueiam, atrofiam os respectivos
comportamentos a nível do relacionamento social.
Por outro lado, se se permitir a existência destes fenómenos nas nossas escolas (ou de
alunos agressores, violentos, manipuladores,…) favorer-se-á a formação de indivíduos ou
cidadãos, igualmente, agressores, violentos, manipuladores, …
Para acabar ou, pelo menos, para minimizar estes problemas, propomos que se apliquem as
três medidas que apresentamos.

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

1. A instalação de câmaras de videovigilância nos locais mais desprotegidos das escolas;

2. A dinamização palestras com forças de segurança (ou outras entidades); de peças de
teatro ou, até mesmo, aulas, informando os alunos sobre a violência nas escolas e as suas
consequências; que medidas devem as vítimas ter em conta para se defenderem, etc.;
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3. Pensamos, ainda, que é indespensável que todos os agentes educativos (directores,
professores, funcionários, alunos e encarregados de educação) sejam mais rápidos e eficazes
nas denúncias, no desenvolvimento do processo disciplinar e na decisão das penas a aplicar
aos culpados. Estas penalizações deverão ter visibilidade na comunidade escolar, não tanto
para envergonhar o culpado, mas mais com efeito preventivo perante outros prevaricadores.

