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 com 3º Ciclo Mouzinho da Silveira
Circulo: Portalegre
Sessão: Básico

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

Pretendemos com este projeto de recomendação diminuir significativamente o número de
casos de violência que ocorrem nas escolas. Procuramos chamar a atenção para a
necessidade de envolvimento das famílias neste processo, proporcionando-lhes
acompanhamento e, como medida dissuasora, propomos que, sempre que os
pais/encarregados de educação não cumpram a sua missão de educadores, haja lugar à sua
penalização.
Um dos nossos objetivos consiste em destacar a importância de preparar devidamente o
pessoal docente e não docente, através de ações de formação para que estes saibam como
lidar melhor com este tipo de situações. Os funcionários de um estabelecimento de ensino
devem estar bem distribuídos pelo espaço escolar, para que haja uma melhor vigilância e os
alunos se sintam mais seguros.
Na nossa opinião, é uma obrigação cívica e moral de alunos, do pessoal docente e do pessoal
não-docente denunciar qualquer ato de violência, física ou psicológica, a que assistam ou de
que tenham conhecimento. Assim, as pessoas responsáveis pelo bem-estar dos alunos devem
sofrer penalizações caso não o façam.
Finalizando, está provado que as condições de uma escola (limpeza; espaços verdes; espaços
onde seja possível ler, estudar, fazer trabalhos num ambiente tranquilo; espaços adequados à
prática de atividades desportivas/ de lazer, etc.) influenciam a quantidade e a natureza dos
atos de violência que nela ocorrem. Uma escola degradada contribui para um ambiente
degradado e hostil, mais propício a este tipo de situações. Pretendemos, então, que sejam
asseguradas boas instalações, favoráveis ao decorrer das atividades letivas. Nos espaços
destinados a recreio devem também existir meios que permitam aos alunos uma convivência
divertida, saudável, que lhes permitirá uma atitude mais positiva e saudável, em termos
globais.
A aplicação das medidas que propomos contribuiria, na nossa opinião, para mudar
eficazmente o rumo deste problema que tem vindo a tomar proporções cada vez maiores.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Envolver no processo as famílias do agressor e da vítima, através de acompanhamento

psicológico e familiar, condicionando os apoios sociais à família do agressor, quando estes
existam, ou procedendo à aplicação de coimas. Estas penalizações só devem verificar-se em
última instância, após esgotadas as restantes sanções previstas pela legislação.

2. Promover a formação de professores e funcionários, para que possam atuar em situações
de violência. A adequada distribuição do pessoal não-docente, no espaço escolar, permitirá
aumentar a vigilância e prevenção, bem como a atuação em caso de necessidade. Deverá
haver lugar a penalizações, caso se verifique a ausência de denúncia de qualquer ocorrência
de bullying significativo ou grave a que tenham assistido ou de que tenham tomado
conhecimento.

3. Deverão ser tomadas medidas concretas no sentido de evitar a degradação das instalações,
mantendo espaços agradáveis e adequados para as atividades de recreio e entretenimento e
evitando, desta forma, um ambiente hostil e propício a situações conflituosas.

