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 2/3 Rainha Santa Isabel
Circulo: Leiria
Sessão: Ensino Básico

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

Nas escolas deve promover-se a disciplina, criar boas práticas, estimular a tolerância e a
solidariedade, ensinar as bases da amizade.
Devemos ter atenção aos sinais de aviso das vítimas, para que seja possível uma rápida
intervenção.
Podemos combater a violência escolar através da criação e do reforço das regras de
convivência, através do aumento da vigilância dos espaços escolar. Mas a melhor forma de
combater a violência escolar é promover a auto-estima dos alunos, sensibilizar, informar,
consciencializar, mobilizar toda a comunidade educativa e responsabilizar os alunos pelos
seus actos.

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

1. Nas escolas deveriam existir, obrigatoriamente, funcionários responsáveis pela vigilância e

segurança dos alunos e dos espaços escolares com formação específica. Nas escolas deveriam
realizar-se anualmente Sessões Formativas sobre gestão de conflitos e prevenção da
violência, destinadas a toda a comunidade educativa (para alunos, professores, funcionários,
encarregados de educação).

2. Em todas as escolas deverão existir de gabinetes de atendimento com psicólogos,
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sociólogos e outros técnicos, em serviço permanente e em número adequado, e onde possa
ser feito o acompanhamento psicológico de agressores e vítimas de violência.

3. Os alunos agressores/ infractores deverão ser punidos de forma mais severa. Quando um
aluno é suspenso em resultado de actos de violência deveria cumprir serviço comunitário.

