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 José Falcão
Circulo: de Coimbra
Sessão: 25 de Janeiro

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

A violência em meio escolar têm sido ultimamente vivida nas nossas escolas, apresentando-se
como uma fonte de stress nas relações interpessoais, sobretudo quando associada a situações
de conflito em sala de aula.
Segundo o jornal Expresso de 21 de Janeiro de 2011, no ano lectivo 2009/10 houve 1539
agressões nas escolas e imediações registadas pela PSP e pela GNR (o que dá uma média de
8,5 agressões por cada dia de aula). No ano anterior tinha havido 1324, segundo o Relatório
de Segurança Interna.
O Governo na tentativa de colmatar problemas vai apresentar uma proposta de Lei para a
criminalização da violência escolar para maiores e 16 anos. Destina-se - adiantou o membro
do Governo - a "situações de absoluta excepcionalidade, de grande violência", ou com
carácter fortuito ou reiterado.
A violência em meio escolar, além de constituir um “problema”, diz-nos algo sobre o
ambiente escolar e sobre a própria necessidade de um avanço pedagógico e institucional.
As escolas não têm soluções mágicas para resolver este problema, no entanto têm
responsabilidades em encontrar as respostas num esforço conjunto entre pais, alunos,
professores e Ministério da Educação, criando as condições para que a escola seja inclusiva,
capaz de respeitar e atender à diversidade social e cultural dos seus alunos, de adequar as
suas propostas educativas e os programas aos interesses e características destes, de
combater o abandono e o insucesso escolar. A escola deve ser capaz de envolver os alunos,
de os motivar, de percepcionar os seus problemas, de com eles construir as regras e as
normas de funcionamento, de incentivar a formação dos jovens como cidadãos activos,
críticos e intervenientes, tal como o faz aderindo a projectos como este do “parlamento dos
jovens”. A escola não pode estar distante do gosto e das necessidades dos alunos, pois,
quando a escola não tem significado para eles, a mesma energia que leva ao envolvimento, ao
interesse, pode transformar-se em apatia ou explodir em indisciplina e violência.
Assim propomos as seguintes medidas:

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.

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

1. - Promoção de actividades colectivas (torneios inter-turmas nas tardes livres, convívios,

visitas de estudo).

2. - Sessões com o psicólogo da escola, de modo a avaliar os alunos e a apoia-los.

3. - Melhor distribuição dos funcionários no recinto escolar para melhor controle das
ocorrências

