Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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Identificação da Escola: Eb 2/3 Dr. Correia Alexandre - Caranguejeira
Circulo: Leiria
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Tendo em conta que a violência escolar está cada vez mais na ordem do dia, infelizmente,
como se pode observar ao folhear os jornais diários, é de todo o interesse abordá-la
frontalmente.
Às propostas que emanam da sociedade civil e dos partidos políticos (tal como a
criminalização dos seus agentes) assim como do Decreto-Lei 117/2009 de 18 de Maio urge
acrescentar o que os próprios alunos pensam.
Será que serão estes intervenientes que irão conseguir erradicar este flagelo?
Nem que seja só para começar um trilho que há-de percorrer muito caminho, aqui seguem as
propostas que foram discutidas e seleccionadas nesta escola para que este tema seja mais
abrangente e participado.

Medidas propostas:

1. 

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

Colocação de um psicólogo na escola para ajudar a perceber as causas da violência, de

forma a poder apresentar estratégias de remediação.

2. 

Formação de funcionários e professores para lidar com a violência escolar.
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3. 

Desenvolvimento de actividades que promovam a criação de laços entre alunos de

maneira a serem evitados actos de violência.

