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 com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Alcains
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Escolar

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

A escola é um espaço de aprendizagem, amizade e convívio, pelo que, deve ser livre de
violência, seja ela física ou psicológica. Prevenir comportamentos anti-sociais e até criminais,
constitui factor preponderante para um saudável desenvolvimento pessoal, social e cultural.
A segurança e autoconfiança são base de qualquer aprendizagem.
Na primeira medida propomos o aumento da vigilância nas escolas. Pretende-se deste modo
aumentar a confiança e segurança dos alunos, pois certamente será um meio dissuasor da
agressão. Sabemos que os assistentes operacionais são em número insuficiente, têm os seus
postos e deveres. A colaboração dos pais, professores, alunos e outros elementos da
comunidade disponíveis – destaca-se a imprescindível formação inicial de todos os indivíduos
a integrar a bolsa de apoio à vigilância – poderá constituir em cada escola um recurso a
rentabilizar. Quanto ao espaço circundante ao recinto escolar, será urgente o reforço do
número de efectivos da escola segura, devendo ser contemplada a permanência regular e
contínua de um agente, durante o período de funcionamento das actividades lectivas.
A segunda medida visa a responsabilização dos alunos pelos actos violentos ou menos
apropriados, devendo ser sentida pelos mesmos de uma forma directa. A contribuição com
serviço comunitário na comunidade escolar (podendo constituir a bolsa de voluntários
proposto na primeira medida um recurso eficaz no acompanhamento dos alunos infractores),
permitirá ao aluno consciencializar o erro, demonstrando, através do empenho na tarefa
definida, vontade de modificação comportamental.
Conscientes de que a terceira medida implicará uma profunda reforma estrutural, legislativa e
social, acreditamos ser imprescindível legislar a responsabilização criminal a partir dos 14
anos (em situações com carácter muito grave), como forma de combate à delinquência
juvenil, cada vez mais frequente. Frequentemente se verifica uma total incapacidade de
resposta das escolas, para situações que muitas vezes transcendem o seu âmbito de
intervenção.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Aumento da vigilância na escola:

- No espaço interior : Criação, na escola, de uma bolsa de voluntários ( alunos, pais,
professores, desempregados, reformados ) que, após formação, garantam a vigilância
contínua do interior do recinto escolar.
- Espaço exterior circundante da escola - Aumento do número efectivo de agentes da escola
segura ( presença regular de um agente junto a cada estabelecimento de ensino).

2. Penalização dos infractores com a prestação de serviços comunitários à entidade escolar
em caso.

3. Responsabilidade criminal e judicial a partir dos 14 anos de idade.

