
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: EB2,3/S Cardeal Costa Nunes 

Circulo: Açores 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A violência na escola tem vindo a agravar-se gradualmente, de ano para ano, sendo um 

fenómeno em expansão, embora na nossa Escola não constitua um problema grave.  

A resolução deste problema não é fácil e implica que várias entidades participem de forma 

integrada para minimizar o problema.  

A escola integra cada vez mais alunos oriundos de outras culturas e proveniências, o que por 

sua vez gera conflitos raciais, étnicos e religiosos.  

Com violência o sucesso da aprendizagem e a formação dos jovens estão comprometidos. 

Com desordem e com indisciplina não é possivel aprender de forma saudável e produtiva.  

Nos nossos debates destacamos três tipos de violência em meio escolar, a violência física 

contra as pessoas, a violência psicologica e o vandalismo em geral.  

 

 

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

 

1. A violência física é inaceitável na Escola. Normalmente são os mais novos ou fisicamente 

diferentes que sofrem este tipo de agressões. As vítimas ficam com receio de vir para a 

escola, sentem-se inferiorizadas e revoltadas.  

Consideramos que devem ser instaladas mais câmaras de vigilância nas escolas de modo a 

proteger toda a comunidade escolar e deviam existir grupos de trabalho que debatessem 

estes problemas com os jovens.  
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2. A violência psicológica, normalmente mais ignorada, é uma das mais prejudiciais para a 

aprendizagem dos alunos, pois com frequência os bons alunos são insultados pelos colegas 

incapazes de atingir idênticos resultados.  

Bons alunos acabam por baixar as médias para se integrarem nos grupos. As escolas deveriam 

ter serviços de acompanhamento psicológico e grupos de alunos organizados no sentido de 

prestarem apoio aos colegas vítimas deste tipo de violência.  

 

 

3. As desigualdades entre os alunos motivam a violência entre eles. Seria importante que as 

escolas e o sistema de ensino se preocupassem em reduzir as desigualdades sociais na Escola 

e no processo de aprendizagem, dando mais apoio aos alunos que mais precisam.  

 


