
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 e Secundária de São Roque do Pico 

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 problema cada vez mais visível da nossa sociedade. Este 

afecta não só as escolas das áreas urbanas mas também  as dos meios rurais. 

 Tem a sua origem em diferentes causas e factores pelo que encontar soluções também se 

revela bastante difícil e exige a colaboração de todos nós, alunos, mas também dos 

professores, pais e toda a comunidade em geral. 

Torna-se urgente um reforço da legislação, com a implementação de programas preventivos 

nas escolas, assim como, a adopção de medidas mais punitivas. 

Pretendemos que as nossas propostas possam contribuir para minimizar este problema. 

 

 

 

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

 

1. Criação de planos de combate à violência escolar obrigatórios em todas as escolas. Este 

plano deverá contemplar a criação de brigadas anti-bullying, mais formação para 

educadores/assistentes operacionais na área da medição de conflitos e a elaboração de 

inquéritos anuais sobre a violência em meio escolar. 

 

 

2. Implementação de sessões de terapia conjuntas e individuais obrigatórias para agressores e 

vítimas.   
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3. As medidas a aplicar aos agressores deverão priveligiar a prestação de trabalho a favor da 

comunidade de modo a garantir a prevenção geral e especial. 

 


