
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: Didáxis – Cooperativa de Ensino de Riba de Ave 

Circulo: Círculo de Braga 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

Violência! Sendo a escola um local de partilha de saberes e de sã convivência é de lamentar 

que o termo violência lhe esteja frequentemente associado. 

Por vezes, as situações que geram violência resultam de evidentes contrastes na forma como 

o aluno se apresenta na escola. Há grupos de alunos que gostam de se destacar e de se impor 

aos outros através das roupas que usam sendo facilmente associados a grupos de marginais, a 

grupos que gostam de gerar confusão na sociedade. Existem, também, alunos que são vítimas 

de exclusão e de violência, sobretudo psicológica, por usarem um determinado estilo de 

roupa ou de acessórios. A adopção de um traje e de um kit que incluísse mochila promoveria 

uma imagem mais homogénea e inibiria, em parte, situações de conflito. Os adolescentes 

teriam oportunidade de revelar o seu verdadeiro “eu”, retirando elementos que muitas vezes 

perturbam as verdadeiras relações. 

Os alunos que ameaçam, humilham, agridem sistematicamente outros  deveriam ser  

identificados e encaminhados para a GNR da área da escola e esta entidade, através do 

projecto Escola Segura, deveria abrir um processo e instaurar medidas correctivas/punitivas 

que poderiam passar pela realização de trabalho comunitário. 

Assim sendo, os deputados da escola Didáxis de Riba de Ave apresentam as seguintes 

medidas: 

 

 

 

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

 



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. 

1. Uso de traje escolar no sentido de promover uma maior “igualdade” na imagem, mas que 

continue a respeitar as diferenças de cada um. 

 

 

 

2. Trabalho comunitário aos agressores, através do programa "Escola Segura" 

 

 

3.       

 


