
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 e Secundária de Miranda do Douro 

Circulo: Bragança 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

De acordo com os números do Ministério da Educação, registou-se uma redução de 15 por 

cento do número total de ocorrências, que passaram de 6039 para 5134, entre os anos 

lectivos de 2007/08 e 2008/09.  

O relatório dá “uma perspectiva positiva em relação ao futuro”, já que “o número total de 

ocorrências diminuiu”, no entanto, aumentaram as “situações mais graves”, nomeadamente a 

agressão a professores e funcionários.                                                                  

Salientando que “a tolerância em relação à violência deve ser zero”ainda há muito a melhorar 

na perspectiva punitiva do problema. “As respostas existentes são insuficientes. O aluno 

violento vê aplicada a sanção, mas raramente lhe é fornecido acompanhamento para alterar 

os seus comportamentos. Neste aspecto deve haver um envolvimento institucional mais 

forte, abrangendo também as famílias”.                                                                          

Os dados da Escola Segura relativos ao ano lectivo 2008/2009 levam a considerar que  “ nos 

estamos, agora, a aproximar da realidade” relativamente às agressões a professores e 

funcionários. Por outro lado há um aumento das apreensões de armas sobretudo armas 

brancas nas escolas e nas suas imediações. Por estas razões apresentamos estas propostas. 

 

 

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

 

1. Criação de um gabinete pluridisciplinar constituído por um elemento das forças de 

segurança, um psicólogo, um elemento da CPCJ e um professor, com o objectivo de prevenir e 

tentar solucionar situações de violência em meio escolar. 
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2. Constituição de uma equipa de alunos com alguma ascendência sobre os pares, com a 

finalidade de vigiar e prevenir situações de violência no recinto escolar. 

 

 

3.       

 


