
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: Instituto Vaz serra 

Circulo: Castelo Branco 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A violência escolar é um problema da sociedade actual em que um indivíduo, normalmente 

mais forte, mais popular e/ou mais poderoso, intimida e agride, física ou verbalmente, um 

outro indivíduo com menores capacidades. Assim, devido à sua inferioridade de capacidades, 

a vítima ganha medo e, na maioria das vezes, não conta a ninguém. Isto torna a detecção de 

casos um dos maiores problemas, se não o maior, para a sua resoluão e/ou aboliçaõ do meio 

escolar.Deste modo, as nossas medidas tencionam ir à origem do problema através da 

protecção das vítimas, elevando a sua auto-estima, ajudando-as e protegendo-as, ainda, 

através da sensibilização dos grupos sociais. Pretendemos que estes tenham um 

comportamento mais atento à detecção dos casos, estando mais alerta. 

Concluindo. com as nossas medidas pretendemos que as vítimas desenvolvam também a sua 

capacidade de se auto-afirmarem e de conseguirem acusar. 

 

 

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

 

1. criação de espaços de apoio onde as vítimas poderiam encontrar acompanhamento 

profissional, tornando-se assim em espaços de carácter obrigatório nas instituições de ensino. 

 

 

2. criação e implementação de um programa de vigilância em que, profissionais com 

formação adequada, patrilhariam os espaços dos estabelecimentos de ensino, em especial 
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aqueles que, pela sua natureza escondida, são propícios à existência de violência.  

 

 

3. organização de campanhas de sensibilização, cuja informação deverá ser dirigida aos gupos 

sociais que rodeiam a vítima. Estas campanhas seriam alusivas aos comportamentos que os 

indivíduos que sofrem de violência tomam durante esses períodos. Através de panfletos, 

cartazes, sessões de esclarecimento, palestras, etc., poder-seia chegar a um grande número 

de intervenientes da vida escolar dos nossos alunos. 

 


