
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 SECUNDÁRIA Dr. JAIME MAGALHÃES LIMA 

Circulo: AVEIRO 

Sessão: BÁSICO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando: 

1.        A frequência dos actos de violência em meio escolar e o não cumprimento por parte 

dos alunos de ordens superiores em relação ao acompanhamento psicológico;  

2.   Actualmente, os alunos não se interessam por problemas da sociedade, como a violência 

em meio escolar e não os debatem abertamente; 

3. Muitos alunos pensam que a violência escolar é um mito e que só acontece aos outros, pois 

não visualizam diariamente situações conflituosas que acontecem nas nossas escolas.   

Propõe-se 

    

 

 

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

 

1. Medida 1 - A criação de um atelier, frequentado por alunos com participações de 

ocorrência e propostos pela Psicóloga da escola. Aí, seria trabalhada a auto-estima, a 

impulsividade, a empatia, a resistência à frustação, controlo da ira e capacidade de resolução 

de conflitos.  

      

 

 

2. Medida 2 - Realização de palestras e debates para informar e chamar à atenção dos alunos 
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sobre a violência existente nas escolas.   

 

 

3. Medida 3 - No âmbito da disciplina de Formação Cívica, os alunos teriam uma experiência 

anual de patrulharem as escolas, juntamente com o Projecto "Escola Segura". 

 


