
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 Básica e Secundária Oliveira Júnior 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Mediante o problema crescente da violência em contexto escolar, achamos pertinente a 

reflexão do tema proposto pelo Parlamento dos Jovens. 

Neste sentido, as nossas medidas visam contemplar os dois intervenientes no processo: 

vítima e agressor. 

Interessa identificar e agir nos casos reais de violência escolar, contribuindo com algumas 

medidas preventivas, consciencializando toda a Comunidade Educativa para a prática de uma 

cidadania onde os Direitos Humanos sejam efectivamente respeitados e os deveres do 

indivíduo igualmente cumpridos. 

 

 

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

 

1.  Criação de um grupo de apoio :"SOS Violência" em parceria com diversas entidades que 

envolvem o contexto escolar, tais como: Serviços de Psicologia e Orientação; Gabinete de 

Apoio à Disciplina e Resolução de Conflitos; Conselhos de Turma; Associação  de Estudantes e 

de Pais e Órgão de Gestão. 

Esta proposta consiste na denúncia, junto de um grupo de alunos formados a partir da 

Associação de Estudantes da Escola designados Tutores/Padrinhos que reúnam perfil para 

orientar/acompanhar os discentes que, em conjunto com o Gabinete de Apoio à Disciplina 

tratariam as situações identificadas. Todas as ocorrências disciplinares serão registadas no 

Processo Individual do Aluno, que, estando informatizado, permitiria que automaticamente, 
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no cartão do aluno, ficassem registadas as infracções.  
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