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 de Fajões
Circulo: Aveiro
Sessão: Básico

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

Com este projecto pretendemos sobretudo actuar no sentido da prevenção de actos de
violência física e psicológica. Considerando o papel fulcral dos encarregados de educação
enquanto agentes de socialização, compete-lhes orientar os educandos, definindo metas e
padrões de comportamentos ajustados, com o intuito de favorecer a integração dos mesmos
na escola e na sociedade. Para tal será fundamental desenvolver instrumentos que permitam
conhecer, reflectir e posteriormente actuar, adequar as estratégias ao contexto de cada
escola, envolvendo toda a comunidade educativa.
Finalmente interessa ainda desenvolver o espírito cívico e a capacidade de assumir as
consequências dos próprios erros.

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

1. Envolver os alunos, as famílias e a comunidade no ambiente escolar de forma a participar

periodicamente no debate em seminários e palestras relativos aos problemas relacionados
com a Escola, sendo acompanhados por psicólogos, no sentido de ensinar direitos básicos e,
assim, garantir a protecção contra qualquer forma de violência, crueldade ou opressão.

2. Todos os alunos que provoquem uma agressão serão punidos a nível escolar, sendo-lhes
atribuído um trabalho comunitário, com o intuito de os responsabilizar e evitar novos actos
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de violência.

3. Articular com os alunos, pais e comunidade a forma como cada um poderá agir para
prevenir e combater a violência, promovendo acções de formação e sessões de
esclarecimento para pais e encarregados de educação para que os mesmos consigam educar
e estabelecer limites para os seus educandos.

