
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 dos 2.º e 3.º Ciclos de Lijó - Barcelos 

Circulo: Braga 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que o papel dos pais e da escola é fundamental na prevenção da violência em 

meio escolar: os primeiros, devem estar atentos a todos os possíveis sinais que possam levar 

ao acto ou ao alvo de violência; a segunda, promovendo acções de sensibilização sobre este 

tema e actuando sobre as situações detectadas;  

Considerando que se pretende  que os pais sejam mais informados sobre o tema e tenham 

um papel mais interventivo, participando em várias acções de sensibilização, com a presença 

de pessoas especializadas para tratar este assunto, por exemplo, um psicólogo, de jovens que 

já sofreram com o "Bullying"  e de agressores e pais desses mesmos;  

Considerando, ainda, que se os agressores forem punidos com medidas mais rígidas, poderá 

evitar que o acto de violência se repita no futuro, 

Propomos o seguinte:   

 

 

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

 

1. Promover a realização de acções de sensibilização nas escolas destinadas aos 

pais/encarregados de educação, professores e alunos sobre o tema Violência em meio 

escolar. 

 

 

2. Aumentar a carga horária da disciplina de Formação Cívica, sendo esse tempo dedicado a 
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sessões com um psicólogo para abordar o tema “Violência em meio escolar”. 

 

 

3. Aplicar medidas ou consequências mais rígidas aos agressores. O facto de os agressores 

serem punidos com medidas mais rígidas poderá evitar que o acontecimento se volte a 

repetir no futuro. 

 


