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: E. B. 2,3 de Paula Vicente
Circulo: Lisboa
Sessão: Básico

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

Sendo a população da nossa escola muito heterogénea, quer por congregar culturas de
origem muito diversa, como africana, brasileira, ucraniana, bulgara e cigana, entre outras, quer
por existência de diferenças sócio-económicas, os conflitos e eventuais situações de violência
daí decorrentes merecem uma atenção particular por parte de professores e outros técnicos
escolares, pelo que a participação dos alunos neste projecto se revelou de extrema
importância ao permitir a análise e o debate sobre as causas e consequências da violência
entre pares e perante outros elementos da comunidade escolar.

Daquela análise e posterior debate surgiram algumas ideias que justificam as medidas
apresentadas pelos alunos, a saber:
- o número insuficiente de funcionários da nossa escola, que não permite uma vigilância eficaz
de todos os espaços do recinto escolar;
- o receio das vitimas de violência em se exporem a represálias por parte dos agressores, em
caso de denúncia;
- o ser importante promover a integração do agressor em tarefas que valorizem a comunidade
escolar, de modo a que ele se sinta como elemento importante na construção de um espaço
que se pretende, seja de todos e para todos;
- o apoio dos serviços de psicologia da escola contemple também, para além de outras, as
situações de apoio à vitima e ao agressor, tendo em conta que muitas destas situações de
violência têm na sua origem problemas a nível familiar, social e emocional.

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.

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

1. Reforço da vigilância dos espaços frequentados pelos alunos durante os intervalos, para o
que se torna fundamental a existência de um maior número de funcionários na escola.

2. Criação de grupos de acompanhamento aos alunos mais novos, constituídos por alunos
mais velhos, coordenados por professores, que prestem apoio a todas as situações de
eventual violência, facilitando assim a sua detecção e resolução.

3. Promoção de apoio psicológico às vítimas, bem como aos agressores, sendo que a punição
destes deve integrar tarefas a realizar em benefício da comunidade escolar.

