
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 Nº2 de Cacia - Agrupamento de Escolas de Cacia 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que:  

- cerca de 30% a 35% dos jovens, de acordo com dados difundidos pela Comunicação Social, 

são actualmente vítimas de violência em meio escolar;  

- o fenómeno de violência escolar se estende também aos profissionais da educação, 

professores e assistentes operacionais, como alvos da violência em meio escolar;  

- a crise económica actual tenderá a agudizar o problema pelas implicações sociais e 

económicas no universo das famílias; 

- o desmembramento da família tradicional e a construção de novas regras de convivialidade 

contribuem igualmente para o aumento do fenómeno; 

- a educação é um fenómeno social não exclusivo da família e da escola, sendo esta, contudo, 

o espaço por excelência para educar para os valores da tolerância e do respeito;    

Propomos:   

 

 

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

 

1. A constituição de um grupo de intervenção móvel, por agrupamento(s) de escola, para 

apoio e acompanhamento das vítimas e da orientação, com carácter obrigatório, dos 

agressores e respectivas famílias, detendo esta equipa o papel de garante da segurança e 

protecção das crianças, jovens e adultos das unidades escolares. 

 



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. 

 

2. A criação de um módulo sobre violência em meio escolar, integrado na área de Formação 

Cívica, e dinamizado por técnicos especializados (psicólogo e assistente social) com 

prolongamento em gabinete para atendimento de situações particulares. Este módulo 

pressupõe a distribuição de um dossiê, da responsabilidade do Ministério da Educação, com 

orientações e actividades possíveis de desenvolver, considerando as várias manifestações da 

violência em meio escolar.      

 

 

3. O agravamento das medidas disciplinares sancionatórias, passando pela regulamentação 

clara,  objectiva e com sentido, do trabalho comunitário, com vista à reeducação do indivíduo.  

 


