
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 Secundária Miguel Torga  

Circulo: Bragança 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A violência em meio escolar exerce-se de muitas formas e nem sempre é identificada e 

assumida.  

O Regulamento Interno das escolas não dá a devida importância à violência escolar. Nós 

pensamos que se deve dar mais atenção a este problema. Tem de haver mais informação, 

mais debate, mais medidas de combate e mais meios envolvidos. Os professores e os 

funcionários, muitas vezes, não estão preparados para lidarem com situações de violência na 

escola, não sabem como identificar e ajudar as vítimas e os agressores, porque eles também 

precisam de ajuda. Tem de haver campanhas de sensibilização diferentes das tradicionais, 

para serem mais eficazes, pela proximidade. 

Toda a comunidade escolar precisa do apoio de especialistas para enfrentar a violência, seja 

ela de que tipo for.  Nas escolas não existe esse apoio organizado e permanente para lidar 

com as  novas formas de agressão.   As novas tecnologias, por exemplo, abriram mais espaços 

para os agressores (redes sociais, etc.). 

A violência, muitas vezes, pode ser combatida através de actividades escolares que 

proporcionem melhor "defesa pessoal" e contribuam para criar mais harmonia com o meio 

que nos rodeia. 

 

 

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

 

1. Realização de acções de formação dirigidas a professores e funcionários, acompanhadas da 
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reformulação obrigatória do Regulamento Interno das escolas, de modo a explicitar as 

estratégias de prevenção e medidas de combate à violência escolar, que devem ser mais 

duras para os agressores. 

 

 

2. Criação de um "espaço" de atendimento e  de equipas multidisciplinares, constituídas por 

profissionais habilitados (psicólogos, sociólogos, etc.) e por alunos do Ensino Secundário, para 

prevenir a violência escolar, nomeadamente aquela que se exerce através das redes sociais, 

trabalhando articuladamente com entidades/instituições que já apoiam as escolas. 

 

 

3. Criação de aulas/actividades de "defesa pessoal", nomeadamente nas Áreas Curriculares 

não Disciplinares e em Educação Física, que conduzam à redução da violência e à detecção 

precoce de vítimas de agressão e de identificação dos agressores.   

 


