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: E.B 2,3 Dr. António da Costa Contreiras
Circulo: Faro
Sessão: Básico

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

Todos nós temos vindo a reparar que a violência é cada vez mais comum nas escolas,
apresentando-se como uma fonte de stress nas relações interpessoais e que provoca mal
estar.
Devido às consequências e efeitos negativos que decorrem da

violência para o

desenvolvimento e para a saúde mental, é de extrema importância que as escolas não
neguem que o problema existe e que actuem recorrendo a parcerias diversas.
O peso da responsabilidade recai, muitas vezes, sobre os alunos quando todos nós sabemos
que é um problema da comunidade escolar. A violência nas escolas pode ser evitada, ou pelo
menos reduzida, no entanto tudo depende da cooperação e ajuda de todos.
Defendemos que a diferença de horários entre os ciclos diminuiria os conflitos, uma vez que
o número de alunos a circular seria menor, pois as idades e respectivas mentalidades são
diferentes.
Colocar aparelhos de videovigilância, seria outra solução, visto que é um meio legal para
combater a violência. Os aparelhos deviam ser instalados nas zonas isoladas e menos vigiadas
dos estabelecimentos de ensino, não pretendendo acabar com a privacidade da comunidade
escolar mas sim assegurar o seu bem-estar e segurança.

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

1. Haver diferença de horários entre o 2º ciclo e o 3º ciclo para assim reduzir os conflitos
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entre os alunos.

2. Realização de palestras mensais para debater a violência entre toda a comunidade escolar
e psicólogos.

3. Colocar câmaras de videovigilância em zonas "críticas" e "isoladas" onde possa haver actos
de violência.

