
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 Com 3º Ciclo do Fundão 

Circulo: Castelo Branco 

Sessão: Básico(3º CEB) 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A primeira medida tem como objectivo  promover a abolição da violência em meio escolar, 

porque hoje em dia as crianças e os jovens sentem dificuldades em denunciar maus tratos 

fisicos e psicológicos de que são vitimas ou que presenciam. 

 E a  nós jovens, como amigos e como bons cidadãos, cabe-nos tentar resolver os problemas e 

achar uma futura solução.  

Assim, a criação do gabinete referido na primeira medida  tem como intuito ajudar os jovens 

de forma anónima de forma a poderem expressar os seus sentimentos. 

Com uma caixa de sugestões pensamos que podemos complementar esta proposta, pois há 

jovens que são reservados a cerca dos seus sentimentos. 

 A segunda  medida pretende sensibilizar os alunos acerca da gravidade e das consequências 

da violência em meio escolar. 

Com acções de sensibilização os alunos  podem ganhar coragem para falar com alguém e 

desabafar o que sentem.  

Nestas sessões a população escolar poderá aprender como proceder correctamente quando é 

vitima de agressão ou testumunha este tipo de situação.  

 Estas sessões deverão ser realizadas pelos alunos da escola que se disponham para tal. 

Com o aumento de funcionários em meio escolar pretendemos que estes vigiem os espaços 

mais escondidos da escola e assim, se descobrirem um caso de violência, instalam logo um 

processo disciplinar ao aluno agressor, evitando outras situações análogas de agressão.  

 Nós achamos que devemos ter mais funcionários porque só com um número suficiente de 

funcionários se pode exercer uma vigilância eficaz  
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1. Gabinete de apoio + Caixa de sugestões 

Criação de um gabinete de apoio, da responsabilidade de alunos e com a ajuda  do 

responsável pelos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) da escola,  com a possibilidade de 

receber sugestões de alunos- "Caixa de Sugestões" .  

 

 

2. Sessões de esclarecimento / sensibilização  

Dinamização de sessões de esclarecimento e sensibilização de modo a alertar  para as 

consequências nefastas da "violência em meio escolar". 

 

 

 

3. Mais auxiliares da acção educativa 

Recrutamento de um maior número de auxiliares da acção educativa.  

 


