
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 D. José I 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

No gabinete de mediação escolar encontramos o manual de sobrevivência, que está 

essencialmente destinado aos alunos do 5.º ano de escolaridade, para os integrar na 

comunidade escolar. No  gabinete, decorrerão terapias de grupo onde, vítimas e agressores, 

poderão desabafar e expor os seus problemas. Neste espaço serão, também, propostas 

acções de formação para pessoal docente e não docente e alunos.  

A instalação das câmaras de vigilância nos locais de convívio tem como objectivo a prevenção 

e resolução de problemas de violência escolar. 

A implementação do aluno tutor visa a atribuição a cada aluno dos 5.º e 6.º anos de um aluno 

mais velho, dos 8.º e 9.º anos respectivamente, responsável pela sua integração na escola, 

vigilância e apoio institucional. 

 

 

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

 

1. Criação do gabinete de mediação escolar. 

 

 

2. Melhoria da vigilância escolar com a instalação de câmaras de vigilância e contratação de 

técnicos de segurança qualificados. 

 

 



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. 

3. Implementação do aluno tutor apadrinhando alunos mais novos. 

 


