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: Colégio Novo da Maia - Distrito do Porto
Circulo: Porto
Sessão: Básico

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

A violência nas escolas está hoje na ordem do dia. É cada vez mais um tema da actualidade
que tem vindo a ganhar proporções inimagináveis.
Sendo a escola o contexto em que, por excelência, os alunos vivem uma parte significativa do
seu dia, a quem compete assegurar que sejam tomadas medidas para evitar que situações de
violência aconteçam? Não fará isto parte do desenvolvimento do indivíduo enquanto pessoa
e cidadão que é?
Se não vejamos:
O aluno tem, de acordo com a Constituição da República Portuguesa, direito à educação e à
igualdade de oportunidades no acesso à escola. Este direito passa por implementar uma
cultura de cidadania capaz de fomentar os valores da pessoa humana, de democracia no
exercício responsável da liberdade individual e no cumprimento dos direitos e deveres que
lhe estão associados.
Por quem passa o cumprimento destas medidas? Não fará isto parte dos deveres dos pais,
professores e funcionários? Poderão estes agir de um modo mais seguro e eficaz se
devidamente preparados para tal? Cursos de formação parental e formação de funcionários
não poderão, de certa forma, agir enquanto método de prevenção e também de remediação?
E os alunos? Não devemos nós alertar para o papel que cada um destes desempenha nestas
situações enquanto actor que conduz a história a um final feliz? Não será esta uma boa
oportunidade de empowerment para estes, que serão o futuro do nosso país?
Acreditamos que a resposta a todas as perguntas que levantamos possa estar no TIP,
programa de acção e intervenção.
TIP - Training; Investment; Prevention! 3 letras, 3 propostas, 3 respostas para a violência em
contexto escolar.
Será que devemos continuar a legitimar a existência de violência em meio escolar?

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. Training - através de Projectos como cursos de formação parental e formação de

funcionários, subordinados a temas como gestão de conflitos, por exemplo, para que todos
melhor saibam lidar com situações de violência, saibam como agir e acima de tudo, sejam
capazes de actuar preventivamente.

2. Investment - criação do programa "Ésegura" que passaria pela (re)organização de recursos
humanos e/ou contratação de funcionários que assegurassem uma vigilância que cobrisse um
maior número de espaços, e pela (re)organização dos espaços com criação de áreas
especificas para diferentes actividades de lazer (como pingue-pongue, matrequilhos, espaços
para dança e música, entre outros).

3. Prevention - através da criação de uma equipa de alunos responsável, semanalmente, por
assegurar a dinamização de iniciativas (informativas, formativas e culturais) e por assegurar a
organização e ordem em sítios de usual confusão (como a cantina). Seria da competência
desta equipa "patrulhar" os espaços da escola, identificar e sinalizar possíveis situações de
violência.

