
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 EB 2,3 CARLOS DE OLIVEIRA – COD160180 

Circulo: Distrito de Coimbra 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

As medidas propostas pelos deputados eleitos à Sessão Escolar do Parlamento dos Jovens, da 

Escola EB 2,3 Carlos de Oliveira, prendem-se, parafraseando o poeta, com o que vemos e 

ouvimos e não podemos calar. Na verdade, de há uns anos a esta parte, as notícias veiculadas 

pela Comunicação Social, quer em relação ao resto do mundo, quer no que se refere ao nosso 

país, dão-nos conta do aumento do número de casos de violência em espaço escolar. 

Felizmente, no nosso estabelecimento de ensino, não temos sido confrontados com 

problemas deste foro. No entanto, para além de, como já aludimos, não nos podermos alhear 

do que se passa à nossa volta, sentimos ser nosso dever contribuir para a resolução deste 

grave flagelo, que a tantos vem atingindo. Assim, sentimo-nos, de facto, como jovens que 

vêm crescendo no sentido de se afirmarem como cidadãos, simultaneamente, informados e 

interventivos. Principalmente tendo em vista a construção de uma sociedade mais fraterna. 

 

 

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

 

1. Criação de um sistema de denúncia anónima por parte da vítima ou de qualquer outra 

testemunha – por forma a que ninguém se sinta intimidado ou com receio de represálias. 

 

 

2. Gabinete de apoio à vítima, composto por professores e alunos dispostos a ajudar todos 

quantos são alvo de actos de violência no espaço escolar, em particular, e o 
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acompanhamento ao agressor, também, no sentido deste vir a alterar o seu comportamento. 

 

 

3. Fomento das práticas recreativas e desportivas, no interior do espaço escolar, como meios 

de evitar a ocorrência de situações de violência entre os alunos. 

 


