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: EBS Gonçalves Zarco
Circulo: Madeira
Sessão: Básico

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

Para os alunos, desta escola, que participaram nesta iniciativa, ficou claro que cada vez mais
esta forma de violência interfere no quotidiano dos jovens, sendo por vezes encarada como
uma forma de comportamento banal, não lhe dando a atenção devida. Consideramos que
existem comportamentos que até se podem aceitar, apesar de transmitirem alguma violência,
mas que não têm essa intenção. No entanto, esse comportamento pode traduzir-se em quem
o recebe, como um acto agressivo. Isto implica que devem ser definidos determinados limites
de comportamento, não esquecendo as regras fundamentais de respeito pelos outros. Na
verdade parece que se banalizam cada vez mais, comportamentos agressivos, violentando os
outros, quer se trate de conflito latente entre duas partes, quer se trate de situações pontuais
de descontrolo individual ou mesmo entre diversos elementos da comunidade escolar. Na
nossa escola, constatamos que a agressividade verbal é o primeiro passo que conduz muitas
vezes à agressão física, sendo esta a forma encontrada, cada vez por mais alunos, para
resolver as situações mais banais que vão surgindo no dia a dia. Essas agressões físicas não
têm na maior parte das vezes consequências graves, mas surgem com muita espontaneidade,
o que revela uma tendência clara para comportamentos agressivos. Em muitos casos,
sabemos que estes comportamentos são consequência de um ambiente familiar pouco
recomendável, onde a violência doméstica está muito presente e a agressão física faz parte
recorrente dos comportamentos do dia a dia. Por considerarmos que este comportamento de
crescente agressividade física se tem vindo a instalar entre os alunos de forma preocupante,
parece-nos ser de extrema importância combater desde já essa situação.
Assim propomos:

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. Criação de um gabinete de apoio, nas escolas, para elaborar um trabalho de sensibilização

e apoio tanto à vítima como ao agressor. As famílias deveriam também ser envolvidas neste
processo, de forma a que assumam a consciência do problema, e em conjunto se consiga
ajudar a prevenir os actos de violência para com as outras pessoas.

2. Existência de uma maior segurança e vigilância, dentro das escolas.

3. Instituição de penalizações para os agressores, principalmente, em casos de repetição de
actos de violência.

