
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: Secundária da Gafanha da Nazaré 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Nos dias de hoje enfrentamos os problemas de violência no meio escolar, que a cada dia se 

torna mais evidente. Diariamente somos confrontados com notícias, em vários órgãos de 

comunicação social, de situações de várias formas de violência em meio escolar.   

A falta de legislação relativa aos casos de violência nos meios escolares conduz a que maioria 

das escolas não sancione a violência no seu meio. Torna-se imprescindível a prevenção.  

Por esse motivo a nossa primeira proposta vai no sentido motivar para a prática da não-

violência, de sensibilizar para a promoção de relações interpessoais saudáveis baseadas na 

partilha de ideias e valores, na tolerância e respeito pela identidade individual. 

A nossa segunda medida assenta no pressuposto de que cada indivíduo é fruto do meio 

familiar em que insere. É fundamental o envolvimento da família tanto do agredido como do 

agressor, na tentativa de resolução dos conflitos e das suas causas.  

Reconhecendo que é essencial a protecção do anonimato, tanto da vítima como das 

eventuais testemunhas, propusemos a criação de um mecanismo que permita a denúncia de 

situações de violência sem que o agressor toma conhecimento da identidade do delator.    

 

 

 

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

 

1. Realizar sessões de esclarecimento/palestras ou debates, em espaço aberto à partilha e 

aconselhamento, sobre o tema violência em meio escolar.  

 



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. Criação de um gabinete de apoio à vitima de violência em meio escolar, ao agressor e aos 

pais de ambos, para que possam ser acompanhados por um profissional. 

 

 

3. Criação de um email para que as vítimas/ou testemunhas de violência em meio escolar 

possam alertar os profissionais do gabinete de apoio à vitima, para posterior 

acompanhamento. 

 


