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 JOÃO DA SILVA CORREIA - S. João da Madeira
Circulo: AVEIRO
Sessão: BÁSICO

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

A violência nas escolas portuguesas tem vindo a aumentar nos últimos anos. Longe ainda dos
excessos cometidos nas escolas de outros países, não deixa porém de ser preocupante o
número de casos de agressão física e verbal sobre alunos, professores e funcionários.
Reflectindo a sociedade em geral e o ambiente familiar em particular, muitos jovens crescem
sem rumo, confusos e vazios de valores positivos. Para alguns, a escola é o local preferido
para extravasar a sua revolta interior pelas condições adversas em que vivem, para outros é
onde podem compensar certas humilhações a que estão expostos, “agredindo” os mais
favorecidos ou os mais fracos. Por isso, manifestações de violência de todos os tipos são
comuns em muitas escolas. Com vista a fazer face a este problema, propomos:

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

1. Campanhas de sensibilização sobre a violência na escola dinamizadas por alunos.

2. Prestar formação e auxílio para que, pais e encarregados de educação, possam detectar os
problemas dos quais os seus filhos são vítimas.

3. Realização de uma palestra ou uma actividade dinâmica por período, de presença
obrigatória, sobre violência escolar.
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