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: ES 3CEB de Montejunto - Básica e Secundária do Cadaval
Circulo: Lisboa
Sessão: Básico

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

No âmbito dos artigos 13º e 15º da lei 39/2010, de 2 de Setembro, onde surgem consignados
os direitos e os deveres dos alunos, propomos, como 1ª medida, uma maior vigilância,
orientada pelas direcções das escolas, envolvendo toda a comunidade escolar e as
autoridades locais, no sentido de assegurar o cumprimentos dos direitos dos alunos, como
forma de combate à violência em meio escolar. Na sequência desta 1ª medida, propomos
também a organização de um gabinete especializado para acompanhamento de vítimas e
agressores, como 2ª medida, contando com a colaboração de técnicos, professores,
encarregados de educação e outros voluntários, procurando a valorização da auto-estima dos
actores desta problemática. A 3ª medida proposta, punições mais severas para os agressores/
infractores, será o esgotar das duas primeiras medidas apresentadas, podendo revestir-se na
forma de trabalho comunitário, trabalhos no âmbito da temática para apresentar à
comunidade, horas extra de estudo acompanhado, entre outras.
Todas estas medidas constituem uma pirâmide, cujos alicerces coincidem com o
envolvimento da comunidade educativa no incentivo duma cultura de não violência, com a
criação de patamares intermédios, nomeadamente estruturas de apoio aos alunos,
culminando em punições mais severas, caso as medidas anteriormente enunciadas não
surtam efeito.

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

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.

1. Maior vigilância por parte das Direcções das escolas e das autoridades.

2. Organização de um gabinete de apoio às vítimas/agressores.

3. Punições mais severas para os agressores.

