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 Velha de Ródão
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Escolar

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

Cada vez mais se verifica violência escolar e falta de valores cívicos. Os processos
disciplinares e respectivas sanções, geralmente, não alteram o comportamento dos alunos. A
falta de formação da comunidade educativa para enfrentar estes comportamentos é
reduzida. Consideramos que a humilhação, a provocação, a ameaça, os insultos, as falsas
acusações, os boatos, a prepotência e a desestruturação familiar são factores que interferem
nas relações inter-pessoais que potenciam a violência no meio escolar.

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

Criação de um gabinete de Apoio (médico, psicólogo, assistente social, e um elemento
da escola segura) que acompanha os alunos de determinada área que sofrem ou sofreram
situações de violência.
1.

2. Formação para pais / encarregados de educação, funcionários e docentes. A formação
contribuiu para a resposta ao problema.

3. Criação, nas escolas, de Assembleias de Alunos que integrem dois ou três alunos de cada
turma para, voluntariamente, discutir este e outros problemas de integração e que
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promovam acções no sentido de resolver as situações detectadas. Pensamos que a
proximidade entre os alunos pode facilitar o diálogo e a resolução dos problemas.

