
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: Instituto	  Duarte	  de	  Lemos 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Escolar 

	  

	  

Projecto de Recomendação: 

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

	  

Considerando	  que:	  	  

A	  violência	  em	  meio	  escolar	  é	  um	  problema	  que	  se	  tem	  vindo	  a	  agravar	  e	  a	  manifestar-‐se	  de	  
novas	  formas,	  que	  embora	  menos	  evidentes	  trazem	  frequentemente	  consequências	  mais	  
gravosas	  para	  as	  vítimas;	  

Existe	  um	  acentuado	  e	  reconhecido	  défice	  de	  formação	  na	  Comunidade	  Educativa	  sobre	  este	  
fenómeno,	  o	  seu	  estudo	  e	  aprofundamento	  são	  imprescindíveis	  a	  uma	  mais	  eficaz	  prevenção	  
e	  combate	  do	  mesmo;	  

Sem	  o	  envolvimento	  e	  empenho	  de	  toda	  a	  Comunidade	  Educativa,	  nomeadamente	  das	  
famílias	  e	  dos	  próprios	  alunos,	  não	  é	  possível	  fazer	  frente	  à	  violência	  na	  escola	  nas	  suas	  mais	  
diversas	  dimensões;	  

Mais	  do	  que	  punir	  ou	  remediar,	  o	  grande	  desafio	  está	  na	  prevenção,	  evitando	  a	  ocorrência	  de	  
situações	  de	  violência	  em	  meio	  escolar;	  

Vimos	  propor	  as	  medidas	  que	  se	  seguem:	   

	  

	  

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

	  

1. Criação	   de	   um	   plano	   nacional	   de	   formação	   centrado	   no	   problema	   da	   prevenção	   da	  

violência	  em	  meio	  escolar,	  destinado	  a	  todos	  os	  agentes	  de	  educação:	  pais,	  encarregados	  de	  

educação,	  auxiliares	  de	  acção	  educativa	  e	  docentes	  dos	  Ensinos	  Básico	  e	  Secundário.	   
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2.	  Criação	  de	  um	  Grupo	  de	  Trabalho	  em	  cada	  escola	  constituído	  por	  professores,	  psicólogos,	  

representantes	  de	  pais/encarregados	  de	  educação	  e	  alunos,	  com	  o	  objectivo	  de	  diagnosticar,	  

prevenir	  e	  actuar	  sobre	  o	  problema	  da	  violência	  em	  meio	  escolar.	  

	  

	  

3.	   Criação	  de	  um	  concurso	  destinado	  a	   todos	  os	   estudantes	  do	  Ensino	  Básico	  e	   Secundário	  

para	  elaboração	  de	  uma	  campanha	  nacional	  de	  sensibilização	  e	  prevenção	  da	  “Violência	  em	  

meio	  escolar”,	  que	  será	  posta	  em	  prática	  no	  lectivo	  seguinte.	  

	  


