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Sessão: Básico – A Violência em meio escolar

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

Considerando que o tema proposto – Violência em meio escolar – tem, nos últimos
anos atingido proporções alarmantes principalmente em escolas desfavorecidas ou
integradas em meios sócio-económicos complicados e muitas vezes com famílias
desagregadas, é, sem duvida pertinente abordar esta temática.
Desta forma, é necessário fazer sentir aos alunos de uma escola que o cumprimento
dos direitos implica também o cumprimento dos deveres e isso só é possível com um
maior envolvimento destes nos órgãos da escola, nomeadamente na Assembleia de
Delegados de Turma, com apresentação de propostas para elaboração do
Regulamento Interno, onde eles sintam essa envolvência e responsabilização.
Por outro lado há muitas vezes necessidade de criar na escola um ambiente que
favoreça o espírito democrático, onde quer os alunos, quer os professores e
funcionários interajam de uma forma articulada, onde cada agente tem o seu papel
bem definido em legislação interna (Regulamento Interno) clara e objetiva.
Por fim, há que “chamar os pais a escola”, com um grau de envolvimento que
ultrapasse as convocatórias para reuniões, mas envolvendo-os em actividades extracurriculares ou mesmo de gestão, incluindo a questão da indisciplina. Para isso é
necessário manter a comunidade envolvente informada quanto as metas, realizações
e actividades escolares.

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

1. Criar diretrizes disciplinares claras e desenvolvidas em parceria com os alunos,
onde estes ganhem mais responsabilidade por ai terem participado.

2. Desenvolver na escola um ambiente mais humano, um espaço democrático, onde
se cultive mais o dialogo e a afetividade humana.

3. Estreitar as relações entre a escola e o meio envolvente através de uma maior
participação dos pais/encarregados de educação.

