
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 Jerónimo Emiliano de Andrade 

Circulo: Açores 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 A violência em Meio escolar é um fenómeno que tem vindo constantemente a aumentar a 

nível Mundial, mais recentemente em Portugal.  

A Escola, local onde as crianças e jovens passam a maioria do seu tempo, tem um papel 

extremamente importante na sua protecção. No entanto, para muitas crianças, a escola é, 

infelizmente, um local de insegurança e agressividade. Neste contexto, consideramos que 

este projecto tem uma importância vital na protecção e segurança dos alunos, funcionários e 

docentes, assim como na diminuição do número de casos de violência.  

Para diminuir efectivamente a violência nas escolas, que é, infelizmente, um problema 

bastante actual, é necessária a acção conjunta de todos os responsáveis: alunos agressores, 

alunos agredidos, pais, professores, escola no seu todo. Também é preciso que a própria 

tutela valorize este problema e contribua com medidas práticas e eficazes para combater 

estas situações de violência no meio escolar.  

Assim, propomos as seguintes medidas:  

 

 

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

 

1. Implementação de um sistema de câmaras de vigilância nos espaços comuns das escolas, 

em especial nos mais isolados e controlo permanente, de modo a conseguir-se uma vigilância 

efectiva e intervenção atempada.  

 

 

2. Dotar as escolas de gabinetes de mediação escolar, com a intervenção de psicólogos e 
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sociólogos.  

 

 

3. Alteração da legislação no que diz respeito ao comportamento desadequado dos alunos, 

propondo-se, em caso de infracção e suspensão das actividades, sejam realizadas actividades 

de integração na escola, como por exemplo, execução de tarefas de manutenção do espaço 

escolar e que, no caso de reincidência, passem a ser aplicadas multas.  

 


