
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 de Fragoso 

Circulo: Braga 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que: 

- O fenómeno da Violência em meio Escolar é uma realidade inegável e preocupante na escola 

actual; 

- O problema da Violência em meio Escolar não é um fenómeno que se circunscreve apenas 

ao meio escolar, mas que antes se relaciona com manifestações de violência que ocorrem 

noutros contextos sociais; 

- A resolução do problema da Violência em meio Escolar exige sobretudo medidas activas de 

prevenção, em detrimento de medidas punitivas a aplicar depois da ocorrência dos casos de 

violência; 

- A eliminação dos casos de Violência em meio Escolar implica uma acção conjunta de vários 

elementos da comunidade educativa, nomeadamente Encarregados de Educação, Técnicos 

Especializados, Agentes de Autoridade, Professores e demais Funcionários das Escolas. 

A Escola Básica Integrada de Fragoso apresenta as medidas abaixo propostas, cujo objectivo 

essencial é a promoção de uma cultura de cidadania consciente e responsável. Pretende-se 

também a sensibilização para a adopção de comportamentos cívicos adequados como a 

forma mais aceitável de relacionamento e de convivência em sociedade.  

Neste sentido, a primeira medida proposta passa pelo incremento da Formação para a 

Cidadania. O objectivo é que as escolas com problemas de violência dinamizem espaços e 

momentos, de frequência obrigatória para os alunos com historial de violência, mas também 

frequentados por alunos sem estes problemas, e que podem passar por espaços recreativos, 

sessões de psicologia, clubes de teatro, grupos de música, etc. 

A segunda medida propõe o aumento da formação sobre "Violência em meio Escolar" para 
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docentes e não docentes. Entende-se que a detecção atempada de possíveis casos de 

violência, bem como uma correcta intervenção quando estes se verifiquem, são aspectos 

essenciais na resolução deste fenómeno. 

Por último, a Escola Básica Integrada de Fragoso propõe alterações ao funcionamento do 

Programa Escola Segura. Tratando-se de um programa de sucesso junto das escolas, deve, por 

isso mesmo, ser melhorado adquirindo novas valências. Nomeadamente, sugere-se que se 

implementem parcerias no âmbito do acompanhamento psicológico de vítimas e agressores, 

bem como das respectivas famílias. 

 

 

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

 

1. Promover a formação para a cidadania através da criação de espaços recreativos, sessões 

de psicologia, clubes de teatro e grupos de música, entre outros. 

 

 

2. Integração, no plano de formação das escolas, de formação creditada, para docentes e não 

docentes, sobre "Violência em Meio Escolar". 

 

 

3. Reformulação do Programa Escola Segura, com vista ao aumento e desenvolvimento das 

suas valências, nomeadamente acompanhamento psicológico para vítimas e agressores. 

 


