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 Básica de Guilherme Stephens
Circulo: Leiria
Sessão: Básico

	
  
	
  

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)
	
  
A violência nas escolas não é um fenómeno estático que tem mantido as mesmas
características ao longo das últimas décadas e a sua natural evolução sente-se não só nas
escolas, como também na sua área envolvente. A violência escolar, hoje, diferencia-se
bastante da que era observada em decadas anteriores, pois apresenta expressões cada vez
mais complexas e criativas, tornando-se mais dificil para a sociedade e para os demais
agentes educativos a tarefa de encontrar as soluções que melhor possam responder a esta
realidade. É urgente erradicar este drama, mudando mentalidades e, sobretudo, atacar o
problema antes deste se manifestar de forma efectiva.
Se, por um lado, sabemos que transformar a escola num lugar mais seguro, dependerá da
capacitação tecnológica, técnica e pedagógica dos seus agentes, também temos a
consciência de essa estratégia poderá não ser suficiente, limitando-se, por vezes, a adiar os
actos para outra altura e para outro lugar. A essência da solução centra-se no combate aos
problemas que levam os jovens a manifestarem comportamentos violentos, que na sua grande
maioria se trata do reflexo de conjunturas sociais, económicas, familiares adversas e, por
vezes, das diferenças culturais e étnicas. Portanto, é um problema social e um problema de
educação!
Para nós, tanto é vítima aquele que sobre um acto violento, com também é vítima (da
sociedade) aquele que comete o acto violento, para o qual não deveremos virar as costas e
responsabilizar cegamente.
As medidas apresentadas pela nossa escola, pretendem ser inovadoras neste campo, ou
seja, para nós, Jovens Deputados, foram pensadas à "nossa medida" e têm como principal
finalidade enriquecer o debate em torno desta temática da nossa sociedade, sem esquecer
que a prevenção é o “melhor remédio”.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)
	
  
1. .Criar o dia do aluno (ou mais dias, de acordo com a dimensão social da escola). Nesse dia
a escola, com os seus diversos parceiros estratégicos, proporcionaria aos alunos diversas
actividades, como palestras, campanhas, promoção de produtos e acções de sensibilização
sobre várias temáticas da área da educação para os valores e para a saúde, estimulando a
escola e comunidade educativa para o desenvolvimento de projectos e iniciativas dessa
natureza, alargando-as para o resto do(s) anos(s) lectivo(s).

	
  
	
  
2.	
   Aumentar o número de efectivos de Assistentes Operacionais (elevando os requisitos de
ingresso que lhes confiram uma maior capacidade de intervenção pedagógica) e introduzir nos
seus quadros Técnicos Superiores de Serviço Social e Psicólogos, dotando a escola de uma
maior capacidade de intervenção pedagógica, técnica e social, adequada à realidade social do
meio em que se insere. 	
  

	
  
	
  
3.	
   Criar legislação para obrigar as Televisões Públicas a criar pequenos Programas de
sensibilização sobre Educação para os Valores e Educação para a Saude, priviligiando, entre
outros, o tema da “Violência Escolar” a emitir diariamente.	
  

	
  

