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 Básica dos 2º e 3º Ciclos Vila das Aves
Circulo: Porto
Sessão: Básico

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

É preciso reconhecer que a violência também se aprende na escola. Para superar a violência,
é preciso construir a não-violência que deve ser entendida não apenas como negação da
violência, mas como solidariedade, respeito pelo outro e pelos seus direitos, compreensão,
aceitação do outro como ele é, no que tem de diferente. A escola deve ser um espaço onde se
promove a paz e a solidariedade.
Na escola devem estabelecer-se relações humanas profundas e deve-se aprender formas de
resolução conflitos. Uma forma de procurar uma resolução de conflitos é recorrendo à
mediação escolar. O que é verdadeiramente importante é que se valorizem as pessoas
(alunos, professores, funcionários, pais, etc.) como sujeitos.
O ambiente da escola deve ser mais humano, onde exista diálogo e afecto. É preciso dar mais
atenção ao aluno como pessoa concreta, individual, singular, com os seus problemas,
preocupações, necessidades.
A violência, muitas vezes, surge como uma forma de expressão daquele que não têm acesso à
palavra. Quando a palavra não é possível, a violência afirma-se e a condição humana é
negada. É importante que os alunos tenham a oportunidade de expressar as suas
necessidades e exigências através da criação de espaços colectivos de discussão.
O trabalho de prevenção à violência no meio escolar tem de incluir espaços de apoio aos
alunos que foram vítimas de violência. As consequências que a violência traz para as crianças,
adolescentes e jovens, são muitas e complexas. A violência transforma o aluno, tanto em
vítima como em desencadeador de actos violento, pelo que é fundamental desenvolver o
apoio à vítima.
Assim, são várias as actividades que podem ser realizadas para tornar os alunos mais
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reflexivos, organizando-se seminários/sessões sobre a violência em meio escolar. A
comunicação, o conhecimento e o contacto entre toda a comunidade escolar é necessário e
só é possível com «escolas mais pequenas ou familiares», e com a criação dos megaagrupamentos, ninguém conhece ninguém, não permitindo muitas vezes combater ou
localizar de forma eficaz os problemas de indisciplina ou violência.
O exercício da cidadania deve ser uma actividade a ter em conta, com a criação de projectos
tais como " Oficina da Paz" , para a aprendizagem da não violência; a realização de eventos
culturais, artísticos, desportivos e de lazer ao fim de semana.

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

1. Parar com o plano das grandes escolas (Mega-agrupamentos)

2. Sessões de esclarecimento sobre violência em meio escolar para toda a comunidade
envolvente à escola ( com a participação da mesma e de convidados exteriores a esta).

3. Criação de associações com actividades e trabalho comunitário.

