
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: Colégio de Albergaria
Circulo: Aveiro
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:

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

Consideramos a violência no meio escolar um assunto muito preocupante, uma vez que tem 

um impacto muito negativo na formação e desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Com as nossas medidas pretendemos  criar uma escola mais saudável e segura, através da 

promoção de valores estimulando a prevenção, não esquecendo a penalização de tais actos 

de forma a dissuadir os agressores. Apesar da violência se fazer também sobre professores e 

outros membros da comunidade educativa é entre alunos que se verifica maior incidência, daí 

que as medidas que propomos se direccionem  sobretudo aos alunos. 

Acreditamos  que   a  prevenção   deve  iniciar-se  na   pré-escola  ensinando  valores  como 

respeito,solidariedade  e  altruismo.  Nas  campanhas  de  sensibilização   as  crianças  seriam 

alertadas para as consequências nefastas da violência, as formas de a evitar e sobretudo da 

importância  de  aceitar  as  diferenças.  Estas  actividades  seriam  da  responsabilidade  dos 

gabinetes de apoio, dos quais fariam parte psicológos especializados que dariam formação a 

professores e funcionários escolares. 

Apesar  de  já  haver  penalização  criminal  para  actos  de  violência  em  contexto  escolar, 

acreditamos que os agressores devem ser punidos e responsabilizados mais precocemente de 

forma a não dar continuidade a tais actos. Esperamos que as nossas medidas permitam a 

erradicação de fenómenos violentos que tanto condenamos.

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



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.

1. Criação  de gabinetes de apoio, nas escolas, com técnicos especializados responsáveis não   

só pela  resolução de casos de agressão   mas também pela  realização de campanhas de 

sensibilização para erradicar a violência em meio escolar.

2.  Implementação da obrigatoriedade de um conteúdo programático, sobre a violência em 

meio escolar, na disciplina de Formação Cívica.

3. Redução da imputabilidade para 12 anos.


