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 E. B. 2,3 João Afonso de Aveiro
Circulo: Aveiro
Sessão: Básico

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

FUNDAMENTO 1:
Os casos de violência escolar têm vindo a aumentar nos últimos anos e para evitar esse
acontecimento, chegámos à conclusão que é necessário criar um grupo escolar, formado com
o objectivo de patrulhar a escola, combater as situações de violência escolar e alertar
funcionários e professores da respectiva escola.
Este grupo escolar será formado por alunos que frequentem os 4º, 9º e 12º anos, ou seja, os
mais velhos, para que possam ter controlo nas situações com que se vão deparar. Deverão ser
alunos que frequentam o último ano de escolaridade dessa escola (Ex. Numa escola EB3 e
Secundária, com o 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º anos, os alunos que pertencem ao grupo AntiViolência escolar deverão frequentar o 12º ano), por serem mais organizados e estarem
mentalmente preparados para enfrentar estes casos e também por conhecerem melhor a sua
escola e terem confiança nos seus funcionários e professores.
A constituição deste grupo é feita por alunos voluntários, mas deverá ter um mínimo
obrigatório de 5 alunos, elegidos por cada turma com base nos critérios de disponibilidade e
voluntariado. No caso de haver muitas inscrições terá que haver uma votação feita por todos
os alunos, escolhendo as pessoas em quem confiam. Deste modo as probabilidades de
comunicação de um incidente aumentam, pois já não se sentirão intimidados, como se fosse
com um professor ou funcionário.
A patrulha será feita por turnos. Cada aluno deverá encarregar-se de patrulhar durante um
dia da semana (Se o número de alunos for maior que 5, juntar-se-ão alunos a cada turno já
preenchido). A organização de cada turno deverá ser realizada e organizada pelo grupo,
atribuindo-se como já antes dito, um dia da semana a um ou mais alunos.

FUNDAMENTO 2:
Para além das penalizações que já estão legisladas para alunos que não cumprem as regras
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de sala de aula, pensamos que é importante obrigar os jovens que cometam infracções
relacionadas com a prática de violência escolar a frequentar cursos de prevenção e
incitamento à não-violência. Por um lado, estaremos a prevenir a ocorrência de mais violência
dissuadindo a sua prática, por outro, estaremos a penalizar (sem prejuízo das penalizações
legisladas) merecidamente os alunos que cometem agressões físicas e/ ou verbais.

FUNDAMENTO 3:
Esta lei irá fazer com que os alunos não voltem a cometer delitos, pois as famílias sofrem
consequências, esperando-se que isso as leve a ajudar os filhos, de modo a evitarem situações
de violência em meio escolar.
O aluno, ao ser alvo de uma pena, evitará ser reincidente, sendo incentivado a melhorar a
sua postura e atitudes, reflectindo sobre os seus comportamentos inadequados na escola e
melhorando a sua forma de estar na sociedade.

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

1.

RECOMENDAÇÃO 1:
Os alunos pertencentes aos 4º, 9º e 12º anos de escolaridade, terão ao seu dispor um grupo
de PATRULHA ESCOLAR, responsável por evitar todas as situações de violência em meio
escolar. Caso o número de inscrições para integrar esta patrulha seja muito elevado, todos os
alunos poderão votar para eleger os seus membros

2.
RECOMENDAÇÃO 2: Todos os que praticarem o bullying e a violência em meio escolar, sobre
professores, alunos e assistentes operacionais, devem frequentar obrigatoriamente, em
horário pós-curricular, cursos intensivos de formação/prevenção de tais actos, com conteúdos
a definir pela tutela, devidamente enquadrados por elementos da PSP, psicólogos e
assistentes sociais.
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3.
RECOMENDAÇÃO 3:
O aluno agressor fica obrigado à realização de trabalho comunitário, por um período a definir
pelo Director. Caso este não seja cumprido, consoante a gravidade dos seus actos, o aluno
será alvo de uma das seguintes penas:
- perda do direito ao subsídio, se dele usufruir;
- pagamento de uma coima de montante variável (a definir no Regulamento Interno da
Escola);
- transferência compulsiva de escola.

