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 3º/Secundária de S. Pedro da Cova
Circulo: Porto
Sessão: Básico

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

A violência no meio escolar é uma realidade. Cabe a todos os agentes educativos actuar no
sentido de reduzir este fenómeno que nos preocupa a todos. No contexto socio-economico e
cultural em que a nossa escola se insere, consideramos que a prevenção da violência é a
primeira medida a ser tomada. A existência de equipas técnicas, constituidas por psicólogos,
técnicos psicossociais, animadores que dinamizem actividades (informativas e formativas)
dirigidas a toda a comunidade educativa promotoras da redução de conflitos.
Estas equipas devem articular com as instituições de apoio social da freguesia e até com o
poder local no sentido de procurar as causas da violência .Nas escolas devem promover a
formação dos docentes, assistentes operacionais, e encarregados de educação no sentido de
saber como actuar em situações de violência.Junto dos alunos devem promover o debate e o
esclarecimento do tema.
A violência poderá ser prevenida e combatida com maior eficácia se existir um maior número
de assistentes operacionais que atempadamente apoiem e acompanhem os alunos em
situações de conflito. Uma outra forma de minimizar a violência poderá ser o recurso à
videovigilância.

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

1.

Criação de equipas multidisciplinares ( psicólogos, agentes de segurança, assistentes

operacionais e outros) que prestem apoio aos alunos na prevenção da violência.
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2. Reforço da vigilância nas escolas ( videovigilância, assistentes operacionais, outros).

3.

