
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 Velas 

Circulo: Açores 

Sessão:  Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 Apesar do desconhecimento de muitos, há um elevado número de casos de violência 

nos meios escolares. A vigilância é não só necessária como também indispensável para o 

combate a este tão elevado número. Esta, nas escolas açorianas ainda não é suficiente. No 

entanto, devido à crise pela qual estamos a atravessar, esta é uma medida difícil de ser 

concretizada, mas há que pôr em primeiro lugar o bem-estar e a segurança dos jovens. Seria 

importante que o governo poupasse em investimentos menos importantes e se debruçasse 

sobre esta medida porque “os jovens de hoje são o futuro de amanhã”. 

 Sendo que muitos pais e encarregados de educação carecem de conhecimentos sobre 

as atitudes agressivas que alguns jovens tomam para com outros, é necessário realizarem-se 

acções de sensibilização para que, tanto estes como professores e/ou funcionários estejam 

mais alerta para com comportamentos que possam evidenciar casos de violência. Estas 

acções são também importantes para que as vítimas e testemunhas deste acto tenham 

coragem de denunciar o(s) agressor(es), de assumir que foram ou são maltratados e de 

aceitar ajuda profissional. 

 Esta ajuda deve ser proporcionada às vítimas, para que sejam apoiadas a ultrapassar 

os traumas que possam ser causados pela agressão não só física, como verbal e psicológica. O 

apoio também deve ser prestado aos agressores, a fim de que estes deixem de praticar actos 

violentos que os prejudicam a si e aos outros. 

 

 

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

 

1. Reforçar a vigilância nas escolas.   
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2. Organizar acções de sensibilização para alertar os responsáveis pelos alunos para que 

estejam atentos a comportamentos que possam evidenciar a existência de violência na 

escola, além de sensibilizar as vítimas e testemunhas a denunciarem este acto. 

 

 

3. Acompanhamento psicológico para ajudar as vítimas e os agressores a ultrapassarem os 

traumas causados por este problema. 

 


