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 com 3º ciclo Marques de Castilho
Circulo: Aveiro
Sessão: Básico

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

Tendo consciência que existe violência na escola, todas as escolas devem contemplar estas
situações no seu regulamento interno e definir claramente as medidas punitivas. O
regulamento deve ser bastante divulgado para que todos o conheçam. Só com penalizações
/castigos mais graves, é que a comunidade escolar tomará consciência da realidade, dos actos
praticados e das consequências. Será uma forma de mostrar o exemplo / de servir de lição
para todos. Quanto à segunda medida consideramos que a Escola deve ter alguém a quem os
alunos possam recorrer para falar sobre problemas de violência. Muitas vezes têm medo de
se queixar ou de denunciar as situações. Essa(s) pessoa(s) poderia(m) receber a queixa e
discretamente, fazer as averiguações necessárias. Por outro lado, muitas vezes os alunos que
praticam violência têm problemas familiares ou psicológicos, por isso é importante procurar
conhecer a situação e ajudar o aluno. Cabe a este grupo identificar os alunos problemáticos
para os ajudar a canalizar os seus instintos violentos ( físicos, psicológicos e verbais) para a
expressão artística / desportiva, refira-se que o agente da autoridade será uma mais valia
preciosa como factor de dissuasão. No que concerne, a última medida defendemos que será
uma forma de aumentar o controlo e fornecer provas em casos de acusação de actos de
violência. Também poderá ajudar a manter a segurança, uma vez que há poucos funcionários
para vigiar todo o espaço da escola.

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

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.

1. Definir no Regulamento Interno penas graves para aqueles que pratiquem actos de

violência.

2. Criação de um grupo de intervenção com alunos, pais, psicólogos e um agente da
autoridade que deve pertencer ao Projecto Escola Segura.

3. Instalar câmaras de vigilância nos espaços públicos da escola( corredores, cantina, bar,
recreio, entrada), desde que não haja impedimento legal.

