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 EB 2,3 DE S. ROSENDO
Circulo: ELEITORAL DO PORTO
Sessão: ESCOLAR

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

A violência está presente na sociedade portuguesa e por consequência nas escolas, como
provam os dados da “Escola Segura” e outros relatórios. Dentro do espaço escolar, os casos
de violência surgem, na maioria das vezes, nos locais mais escondidos e menos vigiados. As
câmaras já foram instaladas mas em número insuficiente. Pretende-se a protecção de
eventuais vítimas bem como a captação de provas de actos de bullying, criando-se um clima
de maior confiança para os alunos. Além disso, esta medida contribui para proteger as escolas
do exterior (assaltos, actos de vandalismo etc.). Atendendo que é um projecto ambicioso
sugere-se que a instalação seja feita de forma gradual e sob a orientação da equipa PTE. Vale
a pena investir na prevenção. O número de funcionários a trabalhar nas escolas está a
diminuir pois nem sempre os contratos são renovados por decisão camarária. A questão é
muito grave quando se sabe que os espaços de recreio, ao ar livre, não tem vigilância e por
isso a hipótese de surgirem comportamentos agressivos é muito maior. Ainda não há, por
parte dos alunos, a coragem suficiente para denunciar à Direcção o agressor. A denúncia terá
que ser feita pelo funcionário e posteriormente controlar os alunos vítimas ou mais indefesos.
A Parque Escolar tem por objecto o planeamento, gestão, desenvolvimento e execução do
programa de modernização da rede pública de escolas secundárias e outras afectas ao
Ministério da Educação. Sendo assim era conveniente, nas escolas onde estão previstas obras,
realizar projectos que privilegiem os espaços abertos de modo a evitar a existência de locais
escondido e ou isolados. Caso não seja possível deve-se optar por paredes onde impere o uso
do vidro. Um dos objectivos da modernização do parque escolar é criar condições para a
prática de um ensino moderno, adaptado aos conteúdos programáticos, às didácticas e às
novas tecnologias de informação e comunicação. Mas até que ponto este objectivo será
alcançado ou outros se o ambiente, dentro e fora da sala de aula, for de agressividade,
violência ou de Bullying. O facto da escolaridade obrigatória ir até ao 12º ano faz com que
haja mais alunos a frequentar a escola e cada vez mais velhos o que pode trazer episódios de
violência.
Deve ser preocupação da escola e da comunidade estar atenta a casos disciplinares, de
violência e de Bullying. “A violência entre alunos” sendo um ponto da ordem de trabalhos
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obrigatório fazia com que todos os agentes educativos estivessem atentos e tivessem um
local e momento para se expressarem ou mesmo para adquirirem conhecimentos sobre o
assunto.
Não chega falar só dos conteúdos curriculares e dos níveis de sucesso. O saber estar, o clima
de segurança e de boa convivência são fundamentais para que a criança/aluno se desenvolva
de uma forma harmoniosa, desde o Jardim de Infância até ao estado adulto, e o sucesso
académico aconteça. Muitos encarregados de educação desconhecem as fases de
crescimento do ser humano, a problemática da adolescência, os perigos dos meios de
comunicação e mesmo a qualidade de alguns jogos de entretenimento ou filmes.
Toda a comunidade estaria atenta e nos casos mais graves ou reincidentes o aluno seria
encaminhado para o Gabinete do aluno ou para outras instituições onde receberia apoio.

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

1. Colocação de câmaras de vigilância nos espaços mais escondidos da escola e funcionários

nos espaços de recreio.

2. Criação de escolas com espaços mais abertos e evitar a existência de locais escondidos e ou
isolados.

3. O tema “A violência entre alunos” deve constar como ponto da ordem de trabalhos nas
reuniões que se realizam na escola ao nível de departamento, directores de turma, conselho
de turma, com encarregados de educação, associação de estudantes, associação de pais, etc.

