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 Secundária C/3ºCEB de Cristina Torres
Circulo: Coimbra
Sessão: Básico

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

A violência escolar é um problema actual e recorrente, que se verifica por todo o país e nas
mais diversas faixas etárias.
A violência escolar consiste numa série de comportamentos que podem envolver alunos,
professores, funcionários ou outros membros da comunidade educativa e comtempla
agressões físicas ou verbais (psicológicas) entre os elementos acima referidos.
As consequências desta triste realidade são muitas vezes dramáticas, sendo um assunto
muito delicado de tratar, devido à sua complexidade. A vítima raramente confidencia o que
está a acontecer, isolando-se da família, dos amigos e dos colegas…
Como esta situação não envolve apenas a vítima, mas também o agressor, para a combater,
temos que saber como é que ele reage e por que motivo toma certas atitudes. O agressor,
que costuma beneficiar de uma maior estrutura física, necessita de “despejar a sua raiva” em
alguém, uma vez que, na maioria dos casos, sofre de problemas sociais e familiares.
Com esta reflexão, concluímos que, para melhorar o ambiente escolar e até a sociedade,
todos nós devemos dar o nosso contributo para resolver esta situação. Isto faz-se intervindo,
não só junto das vítimas, mas também dos agressores.

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

1. Criação de uma linha e um mail SOS internos e de um sistema de “caixas de apoio” ao

aluno, colocadas estrategicamente na Escola, para permitir a denúncia de situações de
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conflito/ agressão.

2. A formação de mediadores (Professores, SPO, Técnicos operacionais, alunos) preparados
para detectar ,dialogar e acompanhar em situações de conflito no espaço escolar.

3. Formação para a responsabilização (por exemplo, aplicar multas, retirar apoios sociais…)
dos Pais e Encarregados de Educação pelos actos de violência em contexto escolar, praticados
pelos seus educandos.

