
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: EB2,3 Arqueólogo Mário Cardoso 

Circulo: Braga 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que a violência é uma realidade no dia-a-dia das nossas escolas; 

Considerando que temos de nos sentir seguros no recinto escolar, sem receio dos nossos 
colegas; 

Considerando que os actos de violência ocorrem nos maiores intervalos, em períodos de 
pouca vigilância por parte dos assistentes operacionais; 

Considerando que os assistentes operacionais não sabem frequentemente como agir perante 
situações de violência, muitas vezes não sendo respeitada a sua autoridade, por parte de 
alguns alunos; 

Considerando que o corpo docente do nosso país se sente inseguro, não sabendo por vezes 
como lidar com situações de indisciplina; 

Considerando que a violência escolar é fruto das relações interpessoais e experiências do 
agressor, especialmente no contexto familiar e que, muitas vezes os pais se demitem da sua 
função de educadores; 

Considerando que as crianças aprendem a receber atenção e reconhecimento através de 
condutas socialmente inadequadas/impróprias e que na escola continuam a praticar esse 
modo de conseguir o que desejam e, quando se deparam com uma situação de não atingirem 
esse feito, partem muitas vezes para a indisciplina e a violência; 

Considerando ser necessária uma maior intervenção junto das famílias, estudando os seus 
comportamentos de risco, planeando estratégias em conjunto para prevenir possíveis 
problemas, dado que grande parte dos pais são omissos,  ausentes dos problemas escolares, 
coniventes com os erros dos filhos, não incentivando os estudos, não impondo limites aos 
filhos, jogando para a escola a responsabilidade da família;     

Considerando que a violência escolar é um fenómeno que deixa medo na vítima, levando-a ao 
isolamento e ao insucesso escolar; 
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Considerando que o apoio psicológico aos bullies e às vitimas dos mesmos é essencial, 
evitando que os alunos se desinteressem pela escola; 

Considerando que os alunos saem cansados das aulas, potenciando as situações de conflito; 

Considerando que a actividade física é uma forma de resolver os conflitos diários entre 
alunos, libertando o stress e aprendendo a controlar os impulsos através de regras; 

Propomos:     

 

 

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

 

1. Assegurar a formação obrigatória, preferencialmente no início do ano lectivo, dos 

assistentes operacionais e dos professores no âmbito da resolução de conflitos entre crianças 

e jovens, para actuarem de forma correcta perante uma situação de violência em meio 

escolar, aumentando a segurança na escola. 

 

 

2. Criação de equipas multidisciplinares com local próprio nas escolas, contítuida por um 

psicólogo e representantes dos professores, dos Encarregados de Educação, da Unidade de 

Saúde Familiar da localidade e da Junta de Freguesia, que conhecem a realidade sócio-

económica da família.   

 

 

3. Aumento da carga horária com áreas ligadas ao exercício/treino físico, como por exemplo 

judo, karaté, yoga e natação, de modo a criar hábitos anti-violência desde o pré-escolar, a 

libertar o stress do dia-a-dia e a treinar comportamentos adequados. 

 


