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 c/ 3.º ciclo de Fafe
Circulo: Braga
Sessão: Básico

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

A escola hoje enfrenta vários desafios.
Vencer a violência no meio escolar é um desses desafios, e talvez o mais importante, dado o
papel desempenhado pela escola, num contexto formativo e educativo.
Nós os jovens passamos cada vez mais tempo na escola. Por isso, consideramos que a escola,
hoje mais do que nunca, deverá constituir um espaço acolhedor e sereno, um espaço de
aprendizagens, de formação de jovens equilibrados, responsáveis.
A escola deveria desempenhar um papel de “porto seguro”, um espaço de realizações.
Mas….
A violência na escola – é uma barreira que ainda não foi ultrapassada fundamentalmente
devido aos normativos legais não estarem a surtir os efeitos desejados nos jovens, por isso
propomos:

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

1. Promover os meios que permitam implementar na escola uma cultura da não-violência

através de workshops sobre artes marciais, dança (capoeira, kich boxing, body combat) de
frequência obrigatória e um bloco por semana para reflexão orientada das
atitudes/comportamentos (integrado no semanário/horário).
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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.

2. A Associação de Estudantes, sempre que chegue um membro novo à escola, a meio do Ano
Lectivo, devia colocar uma pessoa, ou até mesmo várias, e formar um comité de boas vindas e
ajudar esse novo aluno, durante algum tempo a integra-se no ambiente escolar, até ele se
integrar num grupo de amigos, ou na sociedade escolar.

3. Promover acções

de formação para os Encarregados de Educação, de frequência

obrigatória, a fim de motivá-los no acompanhamento da vida escolar dos seus educandos.

