
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 2º, 3º ciclo de Canedo 

Circulo:   Aveiro 

Sessão:   Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

As três medidas apresentadas visam responder a três questões fundamentais sobre a 

problemática: prevenir/sensibilizar; acompanhar/observar; punir e tratar.  

 

 

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

 

1. Criação de um Clube ou de uma Associação dinamizado pelos alunos, com a função de 

sensibilização para o tema, com campanhas publicitárias, organização de debates, tec e 

definição no Regulamento Interno da escola da forma de punição dos actos de violência em 

meio escolar. (Intervenientes: Escola- Conselho Geral; Direcção; Conselho Pedagógico e 

alunos) 

 

 

2. Instalação de vídeo-vigilância e de escalonamento de funcionários masculinos, bem como 

de reforço do policiamento no exterior das escolas nos períodos de maior afluência dos 

alunos. Criação de uma Liga Nacional de apoio às vítimas. (Intervenientes: Governo- 

Ministério da Educação, Ministério da Administração Interna e Ministério da Saúde)   

 

 

3. Acompanhamento das vítimas e dos agressores, bem como das respectivas famílias, por 
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Psicólogos e por Assistentes Sociais. (Intervenientes: Órgãos Locais- Câmaras Municipais e 

Juntas de Freguesia) 

 


