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: Agrupamento de Escolas de Vila de Rei
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Básico

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

1º Considerando que "A Violência nas Escolas" é um tema cada vez mais falado em contexto
de sala de aula, nomeadamente nas Áreas Disciplinares Não Curriculares de Formação Cívica e
Área Projecto, estando os jovens mais atentos a esses actos;
2º Considerando que a gravidade dos actos praticados de Violência nas Escolas são cada vez
mais incapacitantes ou mortais e denunciados pelos meios de comunicação social;
3º Considerando que, através dos meios de comunicação social, têm vindo a público diversos
tipos de violência nas escolas, chamando a atenção da população em geral para esta
problemática;
4º Considerando que a Assembleia da República tem tentado legislar no sentido de proteger
as vitimas e criminalizar os actos de violência nas escolas e quem os pratica;
5º O Agrupamento de Escolas de Vila de Rei propõe, para combater esta problemática, as
seguintes medidas:

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

1. Criação de uma actividade extra-curricular, não obrigatória, direccionada a todos os alunos

dos vários nivéis de ensino, com o intuito de ensinar formas de auto-defesa, promovendo o
respeito à diferença, como meio de combater a xenofobia e o racismo.
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2. Criação de acções de formação mensais direccionados aos Assistentes Operacionais,
Professores e Encarregados de Educação, a fim de os sensibilizar e informar acerca do
"Bullying", de modo a estarem mais atentos e saberem agir em caso de assistência a actos
violentos, tanto a nivel psicológico como físico.

3. Penalizar os agressores, em casos extremos, transferindo-os para organismos
especializados nesta problemática durante um certo período de tempo, onde estes irão
exercer trabalhos comunitários e ser seguidos por profissionais. Deverá, também, ser-lhes
incutida uma formação a nível de civismo e deverão ser confrontados com a gravidade dos
seus actos.

