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Identificação da Escola: Escola E.B. 2,3 de Telões (Amarante)
Circulo: Porto
Sessão: 19/01/2011

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

A violência em meio escolar surge como um fenómeno emergente na Escola portuguesa.
Enquanto alunos da escola pública consideramos que devem ser implementadas novas
estratégias que permitam eficazmente a resolução de tão sério problema. Deste modo,
propomos um conjunto de medidas que nos parecem pertinentes, facilmente exequíveis nas
escolas e que podem contribuir para a resolução desta questão.
Na primeira medida, pretendemos criar um novo cargo nas escolas que possa servir como um
provedor dos interesses dos alunos centrado essencialmente em questões relacionadas com a
violência em meio escolar. O provedor deve contribuir para o respeito pelo regulamento
interno, nomeadamente aos deveres e direitos dos alunos, para a correcção e prevenção dos
comportamentos dos alunos, para a defesa da imagem da escola e acima de tudo para a sua
formação e educação na conquista dos direitos de cidadania. O provedor terá uma postura
interventiva, propondo soluções concretas na melhoria das condições de ensino, na
estimulação da participação dos estudantes e da procura de atingir os objectivos da Escola.
Este deverá ser um aluno eleito pelos pares.
Na segunda medida, legislar no sentido da criação de um código de conduta para todas as
escolas, concordando com a legislação existente. Este deve ser elaborado da base para o
topo, envolvendo toda a comunidade educativa e responsabilizando os pais e encarregados
de educação.
Na terceira medida, criação de um Conselho formada por Professores, Psicólogos, Assistentes
Operacionais, alunos, Encarregados de Educação e elementos da Escola Segura, responsáveis
pela análise dos casos existentes na escola e posterior aplicação das sanções aos envolvidos.
Serão também responsáveis pela implementação de formação específica na área, quer aos
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alunos, quer a docentes, Assistentes Operacionais e em especial aos Encarregados de
Educação.

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

1. Constituição do cargo do Provedor do Aluno.

2. Legislar no sentido da criação de um código de conduta que envolva e responsabilize alunos
e respectivos Encarregados de Educação.

3. Criação de um Conselho para o combate à violência em meio escolar.

