
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 Profissional de Moura 

Circulo: Beja 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A violência escolar é um tema quotidiano que preocupa cada vez mais a nossa sociedade e o 

mundo global.  

O facto de ocorrerem cada vez mais situações de bullying, que acarretam na maior parte dos 

casos consequências muito graves, quer físicas, quer psicológicas, reforça-nos a ideia da 

necessidade de tomar medidas preventivas e correctivas em ambiente escolar. 

O problema é concreto, existe, e está cada vez mais presente nas nossas escolas. 

Consideramos que é urgente detectar a origem dos casos de violência, tentar atenuar as 

causas e apostar na prevenção desta problemática de forma a minimizar as suas 

consequências. 

 

 

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

 

1. Implementar nas escolas programas específicos de prevenção à violência escolar, 

dinamizados por uma equipa multidisciplinar que possa intervir nas mais diversas áreas. Estes 

programas seriam de frequência obrigatória, com uma realização mensal. 

 

 

2.  Implementar  medidas correctivas para quem exerça violência em meio escolar.  

A segunda medida teria uma atitude correctiva com trabalho comunitário aos fins-de-semana 

e depois de horário escolar para que os alunos contribuírem com trabalho cívico para a 
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sociedade. 

 

 

3. Promover e operacionalizar campanhas nas escolas para sensibilizar toda a comunidade 

acerca da violência escolar. 

 


