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 do Ensino Básico 2,3/S Santos Simões
Circulo: Braga
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

O crescente número de casos de violência no meio escolar faz-nos pensar nas regras de
conduta que temos e com as quais vivemos numa dita sociedade de paz.
Faz-nos pensar na formação dos professores para lidarem com estes constantes casos de
violência, no dia-a-dia, do seu trabalho.
Faz-nos pensar na formação que temos, enquanto alunos, por parte da família e dos
educadores, que nos tentam incutir regras e valores, para que sejamos cidadãos numa
sociedade pacífica.
Faz-nos pensar nos Pais que depositam os alunos na escola e não se interessam pelo sua
formação, enquanto cidadãos futuros da sociedade.
Assim, faz-nos pensar que antes de castigar é necessário educar.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Formação, de base, para os professores para saber lidar com casos de violência física e

psicológica;

2. Constituição de um grupo de protecção/segurança;
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3. Criar coimas para os Encarregados de Educação.

