
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 DE SEVER DO VOUGA 

Circulo: AVEIRO 

Sessão: BÁSICO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Sendo a escola inclusiva e, por isso, um reflexo da própria sociedade, é importante e 

necessário estar atento aos problemas que lhe advêm do ambiente social em que se insere. É 

preciso entender a escola no seu contexto novo e muni-la das ferramentas adequadas para 

fazer face a fenómenos de desintegração e rejeição, que são o reflexo de uma sociedade 

também cada vez mais violenta. 

Por isto, procuramos propor medidas que permitam uma maior eficácia no combate à 

violência em meio escolar. 

 

 

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

 

1. Criação de uma Comissão Permanente de Prevenção da Violênica, obrigatória em todas as 

escolas, que realizasse campanhas frequentes de sensibilização de toda a comunidade 

escolar, para os problemas da violência na escola e de todo o tipo de bullying; atendesse e 

apoiasse todos os alunos da escola, em especial os mais novos; e fizesse o controlo da 

existência de armas brancas ou outros produtos ilícitos, controlo este feito arbitráriamente e 

de forma imprevista. 

 

 

2. Criar um site para ajudar os alunos que sofram de Bullying. A internet é hoje acessível à 

maioria dos alunos e é a forma mais rápida, discreta e confidencial de chegar a eles. 
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3. Câmaras de vigilância em todos os espaços do recinto escolar. Sentindo-se os alunos 

permanentemente vigiados, por certo não cometeriam os mesmos delitos que cometeriam se 

não estivessem a ser vigiados. Deste modo se reduziria por certo muita da violência gratuita 

que existe nas escolas, contra os alunos mais fracos. Com a gravação de imagens, poder-se-

iam identificar e responsabilizar possíveis delatores. 

 


