
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 EB 2.3/S de Ourique 

Circulo: Beja 

Sessão: Ensino Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

As medidas que a nossa escola propõe prendem-se essencialmente com o facto de 

considerarmos não só, mas principalmente, importante prevenir a violência escolar, 

mantendo os alunos informados e esclarecidos face a esta problemática. Consideramos que 

antes de punir será muito mais construtivo educar correctamente, disponibilizando aos 

alunos informação e materias, por forma a esclarecerem as suas dúvidas. Julgamos que o 

trabalho de prevenção passa essencialmente pela assunção de que as relações sociais 

violentas podem gerar futuros agressores ou possíveis vítimas, numa fase da vida em que os 

jovens estão a consolidar a sua personalidade. Relativamente à ultima medida, consideramos 

que há necessidade de partilha de experiências e troca de saberes, uma vez que os alunos 

estão inseridos em contextos sócio-culturais distintos, com vivências variadas e, desta forma, 

tornar-se-ia mais rico e produtivo o convívio entre alunos e professores. Procuramos criar um 

espaço não só de partilha, mas de assunção e respeito pela individualidade, escolhas e 

caminhos, todos eles em direcção a um futuro menos violento.    

 

 

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

 

1.  

Obrigatoriedade do desenvolvimento da temática "Violência em meio escolar", na área 

curricular não disciplinar de Formação Cívica. 
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2. Criação de um espaço de apoio aos alunos, agressores e vítimas de violência, integrado no 

gabinete de apoio já criado nas escolas, no âmbito do PESES (Projecto de Educação para a 

Saúde e Educação Sexual). 

 

 

3. Organização de um intercâmbio anual (acampamento), por distrito, que abrangesse o 

ensino básico e o ensino secundário, fomentando o cooperativismo entre os alunos, a partilha 

e troca de saberes e ideologias. 

 


