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: EBI de Pedome
Circulo: Braga
Sessão: Escolar

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

Embora ainda não sejam em grande número os actos de agressividade entre alunos têm
surgido com mais frequência e com um índice de violência mais contundente, resultado da
conjuntura social e económica, que afecta o comportamento dos alunos. Na verdade, estando
a nossa escola inserida no Vale de Ave, a taxa de desemprego aumentou e verifica-se que
muitos alunos revelam mais agressividade e comportamentos menos correctos. Embora não
seja uma causa efeito directa, entre o aumento do desemprego e os índices de violência,
parece-nos ser necessário tomar medidas no sentido preventivo e regulador de
comportamentos cuja origem poderá ser o desanimo social que afecta as famílias dos alunos.
Assim, pretende-se que as medidas sejam, quer de índole preventiva quer punitiva, de modo
a minimizar o contágio da violência entre os alunos e entre estes e o seu meio familiar.

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

1. Aplicação de Coimas a serem pagas pelos Encarregados de Educação dos agressores, cujo

valor varia de acordo com a gravidade da agressão (o valor será revertido a favor da escola);

2. Promover acções de formação aos Assistentes Operacionais e Encarregados de Educação
para saberem diagnosticar se os seus educandos são alvo de violência escolar;
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3. Os alunos que manifestem comportamentos muito violentos e ou agressivos passarem um
dia dentro de um estabelecimento prisional e ou numa unidade hospitalar, para os alunos
verem possíveis consequências de actos agressivos.

