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 Básica Integrada da Cordinha
Circulo: Coimbra
Sessão: Básico

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

Uma maior vigilância nos espaços escolares exteriores mais recônditos, com recurso às novas
tecnologias, permitirá à direcção de cada escola uma actuação mais imediata e eficaz (a
direcção e/ ou professores e/ou assistentes operacionais vêem e actuam, detectando, na
maioria das vezes, em flagrante os alunos agressores.
Ao facultarem sessões de relaxamento e/ou actividades relaxantes aos alunos, a escola
poderá contribuir para uma diminuição da violência. Os agressores podem também eles ser
vítimas de violência tanto verbal como física ou de grande stress, logo sentirão menos
frustração e tornar-se-ão menos agressivos.
Sensibilizar e informar os Encarregados de Educação sobre as consequências (físicas e
psicológicas) da violência em meio escolar é fundamental para a identificação dos vários tipos
de comportamentos relacionados com a mesma. A violência pode ser o resultado do
ambiente familiar (quando este é vivido com violência) uma vez que a criança ou o
adolescente tende a imitar o que vê ou ouve em "casa", provocando assim um perturbo no
seu percurso escolar.

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

1. Recurso à vídeo vigilância nos espaços escolares exteriores, especialmente nos locais mais

recônditos.
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2. Introdução, nos horários escolares dos alunos, de sessões de relaxamento.

3. Dinamização de fóruns sobre a violência em meio escolar destinados aos encarregados de
educação.

