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 EB 2/3 DE TORTOSENDO
Circulo: CASTELO BRANCO
Sessão: BÁSICO

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

É cada vez mais frequente sermos confrontados com situações de violência, que ocorrem nas
escolas de todo o país, entre alunos e mesmo entre alunos e professores ou assistentes
operacionais. A violência tem assumido diversas formas, desde agressões físicas e/ou
psicológicas, desrespeito pelas regras, desobediência à autoridade ou mesmo a danificação de
materiais. Esta situação é muito preocupante!
Concordamos que a escola deve ser inclusiva mas, a verdade, é que os alunos não são iguais
do ponto de vista intelectual, psicossocial, comportamental e motivacional. Também temos
de ter em conta que a exigência e a disciplina diminuíram, assim como o respeito pelos
professores.
Todos estes factores, aliados ao facto de os jovens estarem confinados a frequentarem
espaços e actividades que, para muitos, não têm interesse, têm contribuído para um aumento
da violência.
Não é fácil arranjar medidas eficazes para acabar com este problema que afecta toda a
comunidade educativa, mas, estamos confiantes, que as medidas que propomos, poderão
ajudar a mudar mentalidades e a forma de agir de muitas crianças e jovens, reduzindo o
índice de violência não apenas dentro, mas também fora do espaço escolar, beneficiando
assim toda a população.

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

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.

1. Criação, em todos os Agrupamentos de Escolas, de equipas multidisciplinares de gestão de

conflitos , que acompanhem os alunos mais problemáticos e sensibilizem toda a comunidade
escolar sobre regras de civismo e relações humanas tais como o respeito, a tolerância, a
amizade, a responsabilidade, a disciplina e a cooperação.

2. As escolas promoverem actividades para os alunos mais problemáticos, dentro ou fora do
espaço escolar, em articulação com outras entidades.

3.

