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 Secundária c/3º Ciclo Padre António Vieira
Circulo: Lisboa
Sessão: Ensino Básico

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

As medidas apresentadas são o produto da reflexão dos alunos do sétimo ano de escolaridade
que frequentam, na sua maioria, pala primeira vez a escola. Muitos dos alunos que aqui
foram matriculados não viram satisfeitas as suas primeiras escolhas. Embora a escola se
localize numa artéria central da cidade, zona que no século XX correspondeu às avenidas
novas, actualmente encontra-se com dificuldades relativas à acessibilidade de alunos que
residem em localidades limitrofes, e à convivência com as obras decorrentes da segunda fase
de beneficiação das escolas com Ensino Secundário. ..................................................................
A escola dispõe já de um Gabinete de Gestão de Conflitos e da figura do Provedor do Aluno,
mas no seu Projecto Educativo define uma política, através da criação de equipas de projecto,
de envolvimento de toda a comunidade educativa ( em especial, alunos, pais e professores),
de anti violência na escola...........................................................................................................
As dimensões de promoção da saúde são assim valorizadas, e orientam o planeamento das
actividades do Projecto + Sucesso (Conhecer Vieira, Seguir Vieira), para as quatro Turmas
envolvidas no Programa do Parlamento dos Jovens....................................................................
A coordenação do programa foi efectuado em alguns momentos, retirados aos noventa
minutos semanais atribuídos à disciplina de História..................................................................
As parcerias com os Directores de Turma e Orgãos de Gestão da Escola, assim como o
diagnóstico efectuado através do Projecto de Educação para a Saúde (Projecto PES),
permitiram revelar uma baixa incidência de violência na Escola. A actualidade do tema
"Bullying",

permitiu

desfazer

alguns

mitos

e

dar

voz

aos

alunos.............................................................................................................................................
Apesar dos esforços no sentido de alargar a participação a todos os alunos do Ensino Básico
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apenas uma Lista foi constituída, uma vez que a maioria dos alunos considera a escola segura
e com uma ambiente adequado a aprendizagens significativas...................................................
Desta forma as medidas foram apresentados por um grupo que lidera as preocupações do
grupo observador, de alunos, que pretende intervir de uma forma política, construtiva e
pedagógica, na diminuição da taxa de incidência de violência em ambiente escolar.

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

1. Aprender a reagir, não mostrar medo perante uma situação de violência na escola,

aprender o respeito mútuo, ensinando que a violência não é solução.

2. Dar apoio psicológico tanto a agressores como às vitimas, envolvendo as testemunhas das
situações, de forma a controlar tanto os alunos problemáticos, como dar ajuda aos alunos que
são vítimas, numa situação de desrespeito dos seus direitos

3. Desenvolver actividades de prática de artes de defesa na escola para todos aprenderem
tácticas de auto defesa.

