
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 e Secundária de Vizela - Infias 

Circulo: Braga 

Sessão: Ensino Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Tendo em conta que, segundo estudos efectuados, a vítima “cala” a violência e sofre sozinha, 

a partilha permite aliviar o sofrimento da vítima e leva-a a reduzir, por exemplo, medidas de 

auto-protecção como a denúncia. Por isso, visando poupar tempo, dinheiro e evitar exposição 

pública, é importante promover um espaço de apoio à vítima que seja eficiente e eficaz. 

 

Tendo em conta que a prova, a intimidação e a não obrigatoriedade da denúncia retiram o 

peso da acusação e, sendo que a imagem é um meio irrefutável de prova que permite uma 

vigilância constante/contínua, a aplicação de câmaras de vigilância permitirá apurar a verdade 

e libertar a vítima do “incómodo” e das retaliações da denúncia; 

 

Tendo em conta que os alunos têm direito a realizar a sua queixa e a estar inseridos numa 

sociedade estável, é necessário responsabilizar o agressor - sabendo que a violência em meio 

escolar implica sempre uma vítima e um agressor -, criando um organismo mediador de 

conflitos onde se tenha em conta: protecção da vítima e recuperação do agressor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

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

 

1. A criação de um sítio escolar de apoio à vítima e ao agressor.  

 

 

2. Colocação de câmaras de vigilância em locais propícios à violência.    

 

 

3. Criação de um gabinete de mediação de conflitos.   

 


