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 Integrada de Montargil
Circulo: Portalegre
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Devido a diferentes circunstâncias, a violência nas escolas está a aumentar de dia para dia.
Temos a percepção de que as sanções são muito brandas. Para que os alunos mudem de
atitude deveriam existir medidas preventivas e sancionatórias mais duras (exemplo: trabalho
comunitário fora da escola pois se no interior do estabelecimento podem continuar a praticar
violência sobre os colegas e nunca iram mudar de atitude).
Para os alunos que sofrem de violência escolar deveriam criar-se instituições onde pudessem
ser internados e acompanhados por psicólogos, entre outros técnicos de forma a
ultrapassarem os traumas. Estas instituições seriam só para as vítimas e não teriam custos
para as famílias.
Por outro lado, as escolas são muito mal vigiadas, existindo muita violência, havendo inclusive
casos de alunos que levam armas. Como os funcionários não têm meios para enfrentarem e
lidarem com este tipo de situações, propomos que as escolas deveriam ser vigiadas por
seguranças especializados e implantarem mais meios de vigilância electrónica.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Sanções mais duras para os alunos que praticam violência, nomeadamente o trabalho

comunitário.

2. Criação de instituições para as vítimas de violência escolar.
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3. Aumentar a vigilância nas escolas.

