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 Henrique Medina
Circulo: - Braga
Sessão: Básico

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

. Considerando que jovens, devido à violência a que são submetidos nas escolas sofrem uma
diminuição do seu rendimento escolar e uma queda brusca da sua auto-estima;

. Considerando, ainda, que as escolas são locais de aprendizagem e onde os jovens
portugueses são preparados para o seu futuro;

. Considerando, também, que os agressores são na maioria das vezes os que provêem de
famílias sem regras, onde não existe moral.

. Considerando, por fim, que não castigar os agressores é encorajar a formação de monstros
egoístas e sádicos na nossa sociedade.

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.

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

1. Utilização de uniformes nas escolas para assim diminuir/ terminar a humilhação de muitos
alunos provenientes de estratos sociais mais baixos e sujeitos a uma forte violência escolar.

2. Penalização dos Encarregados de Educação dos alunos , através do corte nos apoios
prestados aos seus educandos tais como: subsídios e abonos de família.

3. Penalização dos "agressores" através de sanções e/ ou prestação de serviço comunitário.

