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 Profissional Agrícola Quinta da Lageosa
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Básico

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

A violência nas nossas escolas tem vindo a aumentar nos últimos tempos. O número de casos
de agressividade sobre alunos, professores e funcionários tem merecido local de destaque.
Este fenómeno está directamente relacionado com a desestruturação da família e com o
querer imitar o mundo dos adultos.
As escolas são espaços privilegiados para manifestações de comportamentos violentos cuja
origem, no dizer da deputada Helena Roseta, está na sociedade a que elas pertencem.
A escola é para a grande maioria dos alunos, um local de convívio e de aquisição de saberes.
No entanto, para a minoria, é o local ideal para expressar a sua revolta pelas condições
adversas em que vivem. Por tudo isto, manifestações de violência de vários tipos ocorrem nas
mais variadas escolas. O mais difícil será encontrar respostas para as combater. Tendo em
conta estas considerações, a nossa escola recomenda que:

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

1. - Aumente o número de auxiliares e de seguranças nas escolas;

2. - Sejam feitas mais acções de sensibilização nas escolas sobre o tema;

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.

3. - Haja obrigatoriedade de gabinetes de Psicologia e Orientação em todas as escolas (maior
acompanhamento aos alunos).

