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 Secundária do entroncamento
Circulo: SANTARÉM
Sessão: Básico

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

Julgamos importante e pertinente a criação deste “Observatório”, uma vez que a violência se
observa cada vez mais nas escolas portuguesas. Este “Observatório” deve ser constituído por
técnicos especializados de vários sectores e por alunos. Assim, esta equipa seria formada por
sete membros: três alunos (um da AE, um do Secundário e outro do Básico), dois professores
(um da Direcção Executiva e um do PESES), um assistente operacional e um elemento do SPO.
Este grupo deverá reunir com frequência para aferir possíveis casos de violência/bulliyng na
escola, procedendo à análise de situações e à discussão dos problemas detectados ao nível
comportamental dos alunos, encontrando soluções que promovam a educação para a
cidadania, e a criação de actividades que visem o bom relacionamento entre os diferentes
tipos de alunos, a fim de lhes incutir o espírito de diálogo e solidariedade. O e-mail servirá de
suporte à comunidade escolar para permitir denunciar acontecimentos ou suspeitas de
violência/bulliyng. O correio electrónico seria recepcionado pela equipa do OBCE que teria a
responsabilidade de aferir da veracidade dos factos denunciados, agindo em conformidade
com a lei. Neste contexto, cada delegado de turma teria também como função transmitir
qualquer acto suspeito, devendo estar tento às atitudes e comportamentos dos seus colegas,
quer dentro da sala de aula, quer fora dela. Ao implementar na escola o animador de
pátio,terá como principal finalidade a prevenção da violência, uma vez que o seu papel será
dinamizar actividades lúdicas para que os jovens estejam ocupados nos seus tempos livres e
os mediadores escolares seriam os alunos mais velhos, para mediar situações de conflito
mesmo fora da escola, como por exemplo n o caminho para a Escola.
.

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

1. Criação de um “Observatório de Convivência Escolar” – OBCE

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.

2. Criação de um endereço de correio electrónico – e-mail

3. Implementar nas escolas a figura do animador de pátio e de mediador escolar

