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: INSTITUTO DE ALMALAGUÊS
Circulo: Coimbra
Sessão: Escolar

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

Descoberta a identidade do agressor deve-se proceder a uma penalização, sendo que estas
não devem ser benevolentes para não encorajar outros a realizar as mesmas atitudes. Dois
exemplos de penalizações poderiam ser a expulsão e/ou suspensão. Mas como todos
sabemos proceder a este tipo de penalizações pode encorajar o agressor a vingar-se, para tal
não acontecer e conforme a gravidade da situação pode recorrer-se á policia. Debater este
tema nas aulas de F.C., para informar mais os alunos. Tanto para a sua legítima defesa, como
para não procederem a violência em casos de conflitos e demonstrar que isso não leva a
nada. Mas como não sabemos o que o futuro nos reserva, deveriam alertar os alunos a
aproveitar mais quando se retrata a realidade da violência em meio escolar.Maior segurança
na escola, estando a portaria sempre com auxiliares, para não permitir a entrada de pessoas
que não pertençam à comunidade escolar, sem autorização, para que a violência não venha
do exterior e provoque ainda mais desacatos. Mas se não existir possibilidade dos auxiliares
se encontrarem no portão, uma alternativa seria implementar um grupo de alunos, com um
nível de responsabilidade, a estar na escola e controlar as entradas e saídas.

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

1. Atribuir penalização ao agressor, quando decoberta a identidade deste.

2. Debater tema de violência em meio escolar nas aulas de formação cívica.

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. Maior segurança no meio escolar.

