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 EB 2,3 de Arões
Circulo: Braga
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

1. Considerando que a violência escolar é um factor de perturbação grave no
desenvolvimento da personalidade de crianças e jovens.
2. Considerando que os fenómenos de indisciplina ou violência são, muitas vezes, gerados
colectivamente e que a turma constitui um colectivo.
3. Considerando que os professores e os assistentes operacionais lidam com as mais variadas
formas de indisciplina e violência na escola e que estas carecem de uma intervenção ajustada
e consciente.
4. Considerando que a psicologia reconhece processos que levam algumas crianças a
tornarem-se vítimas e agressores e que há perturbações resultantes de actos de violência,
não só nas vítimas mas também nas testemunhas, como a frustração, o medo, a baixa
autoestima, a depressão e até mesmo o suicídio.

5. Considerando que a comunidade educativa é composta por professores, alunos, pais e
assistentes operacionais e que a todos deve ser exigido um papel interventivo na prevenção e
na erradicação da violência em contexto escolar.

6. Considerando que a solução deverá passar, também, pela análise e intervenção na
erradicação da violência na comunidade onde se inserem os alunos.

7. Considerando que se devem implicar, na árdua tarefa de prevenir e erradicar a violência
nas escolas, todos os elementos da comunidade (professores, alunos, assistentes
operacionais, encarregados de educação, famílias, instituições, etc.)

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.

8. Considerando que a escola tem um papel importante na (trans)formação dos alunos em
cidadãos activos e implicados no seu próprio desenvolvimento.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Formação específica obrigatória para os professores e assistentes operacionais no âmbito

da mediação/resolução de conflitos.

2. Direito a acompanhamento psicológico grátis, na escola, para vítimas, testemunhas e
agressores.

3. Constituição de uma equipa de intervenção, na escola, composta por professores, alunos,
encarregados de educação, psicólogos e educadores sociais, cuja função seja agir e
interactuar na prevenção e resolução dos problemas de violência.

