
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 do Ensino Básico dos 2º e 3º ciclos de Taíde-Póvoa de Lanhoso 

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 contexto escolar se manifesta nas crianças desde o início do 

seu precurso académico; 

Tendo em conta que a sociedade actual é violenta, fortemente marcada por situações de 

pobreza e de exclusão social, conflitos étnicos, cenas fortes de  violência transmitidas pela 

televisão (telejornais, filmes, futebol…);   

Partindo também do princípio de que a violência prejudica a qualidade do ensino (gera um 

ambiente hostil ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem; causa 

insegurança, desinteresse/desmotivação; deteriora as relações entre os diferentes actores 

escolares; leva à danificação do material e do espaço escolares); 

Apresentamos as seguintes propostas:  

 

 

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

 

1. Incluir a abordagem do tema violência, nas suas diferentes dimensões, no precurso 

curricular a partir do 1º ciclo de escolaridade. 

 

 

2. Promover programas de sensibilização para a solidariedade social e tolerância nas escolas, 

pressupondo a participação dos estudantes e respectivas famílias.  
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3. Reforçar a formação do pessoal docente e não docente no que respeita à gestão de 

situações de conflito.  

 


