
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 Integrada com Jardim de Infância de Frei António das 

Chagas 

Circulo: Beja 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Nos últimos anos assiste-se a um aumento de fenómenos de violência nas escolas. A violência 

em meio escolar inclui maus tratos físicos e psicológicos, ofensas sexuais, perseguição e 

humilhação aos membros da comunidade escolar. 

As escolas tiveram dificuldade em lidar com este problema, por várias razões: 

- Utilização de formas de violência de difícil sinalização; 

- Fenómenos de violência cada vez mais complexos; 

- Constrangimentos resultantes de problemas sociais que invadem a escola; 

- e falta de mecanismos para identificar e punir os culpados. 

As propostas agora apresentadas procuram minimizar o impacto da violência escolar através 

de acções de sensibilização como objectivo de prevenir a violência e educar para a não-

violência envolvendo alunos e encarregados de educação, dotar as escolas de meios de 

vigilância que sejam dissuasores da prática de bulling, e por último a criminalização dos 

agressores, a punição de actos de violência deveria ser exemplar de forma evitar a prática 

desses actos violentos 

 

 

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

 

1.  Criação do Ano do Combate à Violência em Meio Escolar, aplicável em todos os ciclos; 
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2. O estado providênciar apoios para que as escolas consigam reforçar a vigilância nas 

mesmas, através de meios electrónicos e humanos; 

 

 

3. Criar mecanismos que permitam uma efectiva penalização civil e criminal dos agressores. 

 


