
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 Tomás de Borba 

Circulo: Açores 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A escola tem que ser um lugar de todos e para todos. No entanto, nem sempre isso acontece. 

Desde sempre conhecemos episódios de violência no espaço escolar, protagonizados por um 

indivíduo ou grupos de indivíduos que tentam controlar parte do recinto escolar através de 

assédio, perseguição ou humilhação de alunos, provocando violência psicológica sobre 

crianças e jovens muitas vezes de forma insuportável e marcante, chegando até a agressões 

físicas. Não podemos continuar a fechar os olhos a estas situações. 

A questão da violência no espaço escolar tem vindo a tornar-se uma preocupação crescente 

da sociedade portuguesa, pois ela afecta alunos, professores, pessoal não docente e pais. E 

por muito que se queira não existem soluções mágicas, mas sentimos que ainda há muito 

para se fazer. 

Temos que aumentar o número de "olhos” na escola, quer sejam eles humanos e/ ou 

tecnológicos. 

Não podemos separar a escola da sociedade nem a sociedade da escola, daí que a solução 

não será afastar ou discriminar os agressores. A agressão como resposta não é solução. Urge a 

necessidade de compreender os motivos do agressor pois ele age em função do meio onde 

vive e cresce.  

A violência no meio escolar tem de ser combatida com tolerância zero e a começar hoje. 

 

 

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

 

1. Aumentar o número de funcionários na escola, de modo, a que a proporção entre 

funcionários e alunos seja de 1 para 35 no máximo. Aos funcionários da escola seria-lhes dada 
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formação, ao longo do ano lectivo, para que possam estar mais informados sobre o tema em 

causa, reconhecer situações de violência escolar e agir junto das vítimas e também dos 

agressores. 

 

 

2. Na página da internet da escola deverá criar-se uma sub-página onde os alunos que são 

vítimas de agressões na escola possam fazer as suas denúncias sem que os agressores saibam, 

dando origem a um processo de averiguação por parte do Conselho Executivo. Assim, evita-se 

que o aluno seja visto no órgão máximo da escola diminuindo, assim, a possibilidade de 

represálias. 

 

 

3. Criação de um grupo de diálogo só com os agressores e um psicólogo/ técnico 

especializado. O objectivo desta medida será criar uma comunidade de entreajuda para 

apoiar os que sofrem deste problema permitindo que anonimamente partilhem entre si a sua 

experiência, força e esperança para resolverem o seu problema comum e ajudarem outros a 

recuperarem do seu. 

 


