
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 2,3 de Nogueira - Braga 

Circulo: Braga 

Sessão: Básico 

	  

	  

Projecto de Recomendação: 

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

	  

Considerando que:  

 

- A violência em meio escolar é uma das formas que os conflitos familiares e sociais, em geral, 

assumem no seio das comunidades escolares. 

 

- A escola tende a reproduzir no seu seio os comportamentos da sociedade em geral.  

 

- Existe uma relação de permanente permeabilidade entre escola e meio, numa relação que se 

processa em ambos os sentidos. Se por um lado, a escola desempenha um papel 

fundamental na formação do cidadão e na sua postura na sociedade, a postura do cidadão 

influencia, por outro, a escola que temos.  

 

- A degradação das instalações é uma das características que motivam a criação de um 

ambiente escolar degradado, a falta de equipamentos de recreio, de desporto, lúdicos e de 

actividades lectivas gera um ambiente de conflitualidade e de desapego perante o meio 

escolar que é propício à desmotivação e às suas consequências.  

 

 

	  

	  

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

	  

1. Criar a figura de um comissário de família que actue junto dos jovens sinalizados, a nível 

concelhio, através das juntas de freguesia. 
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2.	  Criar publicidade contra a violência em meio escolar, nos principais órgãos de comunicação 

social, com particular incidência nos canais televisivos.	  

	  

	  

3.	   Adoptar um plano de recuperação de instalações escolares, munindo as existentes dos 

recursos materiais adequados para o bom funcionamento do ensino ministrado, 

nomeadamente através da recuperação de edifícios degradados e substituição de 

equipamentos desajustados e inadequados.	  

	  


