
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 S. Torcato 

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 afecta o normal desenvolvimento pessoal e 

social dos jovens, torna-se necessário combater este problema de forma a garantir um 

ambiente social saudável ao crescimento e à formação dos adolescentes. Nesse sentido, 

propomos algumas medidas que visam resolver certos problemas que os adolescentes 

enfrentam numa das fases mais complexas do seu crescimento. 

Estas medidas procuram combater os fenómenos de agressão física, verbal e psicológica que 

por vezes se manifestam no meio escolar, procurando penalizar aqueles que são 

protagonistas desses actos e, ao mesmo tempo, assegurar o apoio necessário à vítima, mas 

também ao agressor. Este apoio visa atalhar o fenómeno de forma estrutural, procurando 

impedir a repetição desses actos no futuro através de uma mediação que procura 

compreender as razões que motivam os actos de violência de forma assegurar uma 

intervenção eficaz na sua resolução. 

Consideramos, ainda, que a ocupação dos tempos livres dos jovens em actividades do seu 

interesse será uma forma de os motivar para o empenho escolar, afastando-os de situações 

de conflito que possam originar momentos de violência.  

 

 

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

 

1.   Criminalização da violência escolar com vista a penalizar comportamentos desajustados à 

vivência pacífica em sociedade. 

 

 

2. Criação de um gabinete de apoio à vítima e ao agressor em contexto de violência escolar.  
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3. Criação de clubes temáticos nas escolas com vista a ocupar os alunos nos tempos livres e 

a responder aos seus interesses culturais e de formação. 

 


