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 de Artur Gonçalves – Torres Novas
Circulo: Santarém
Sessão: Básico

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

Os alunos da Escola Artur Gonçalves consideram que:
- é necessário proceder à detecção de quaisquer problemas de índole comportamental tanto
nas vítimas como nos agressores;
- é importante fomentar a mudança de comportamentos dos agressores identificados, com
vista a torná-los membros activos da comunidade escolar;
- o agressor deve ser punido para que não reincida no seu o comportamento violento;
- é importante colocar o Desporto Escolar ao serviço da comunidade escolar para desenvolver
comportamentos assertivos;
- tendo em conta as razões apresentadas se devem desenvolver formas de promover a não
violência, razão por que propõem as medidas seguintes:

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

1.

Existência de um gabinete, em todas as escolas, onde os alunos e funcionários possam

fazer denúncias de actos de agressão, para que aí, vítimas e/ou agressores sejam
acompanhados psicologicamente, após a situação de conflito. Pretende-se também que estes
gabinetes funcionem como locais de prevenção, de dissuasão e de correcção de
comportamentos violentos.
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2.

Tornar obrigatório a execução de trabalhos comunitários por parte de todos os

indivíduos identificados como agressores, visando levar esse individuo a reflectir sobre o seu
comportamento destabilizador, a fim de que seja preservado e, se possível, reforçado o bom
ambiente escolar.

3.

Implementação de uma modalidade desportiva de defesa pessoal no âmbito do

Desporto Escolar, para que os alunos, numa situação de conflito, saibam como reagir, em
termos de auto-controlo e/ou de defesa, como, por exemplo, o karaté.

