
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: Colégio de Quiaios 

Circulo: Coimbra 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

As medidas propostas pelo Colégio de Quiaios, pretendem envolver toda a comunidade nesta 

temática: Alunos, Professores e Encarregados de Educação. 

Assim,a primeira proposta pretende responsabilizar os alunos mais velhos pelos alunos mais 

novos, isto é, os alunos escolhidos pelos professores, servem de exemplo de alunos com um 

comportamento adequado e são protectores dos alunos mais novos; a segunda medida, 

pretende que os alunos tenham um espaço onde possam esclarecer questões, denunciar  

situações e estar em contacto com alguém que possam solicitar ajuda (professores, Direcções 

das escola; psicóloga escolar); a  terceira medida, os pais/Encarregados de Educação são os 

primeiros exemplos dos seus educandos, logo a formação dos mesmos é essencial, para que 

junto com a escola a violência  possa acabar nas escolas.  

 

 

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

 

1. Implementação nas escolas no início de cada  ano lectivo, de um um projecto de 

apadrinhamento dos alunos novos nas escolas. Os Directores de Turma/ Professores da turma  

no final   de cada  ano lectivo  indicam nome dos alunos que reunam capacidades para serem 

padrinhos dos alunos que iniciam o 5.º ano de escolaridade. Estes alunos como padrinhos 

terão várias funções: integrar os alunos mais novos na escola; esclarecer dúvidas que os mais 

novos tenham, mas uma função muito importante, que é de proteger os alunos mais novos e 

mais indefesos dos vários tipos de agressões . 
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2.  Criação de um blog / fórum,  onde os alunos pudessem: obter informação sobre o tema 

violência em meio escolar;   denunciar anonimamente ou através de um"nickname" 

situações de violência escolar que tenham conhecimento;   obter acompanhamento 

psicológico, caso sejam, agredidos ou agressores, de violência  em meio escolar;    

 

 

 

3. Envolver os Encarregados de Educação de várias formas: acções de formação para os pais 

sobre violência e as suas consequência, mas estas acções de sensibilização serem realizadas 

ao longo de todo o ensino básico, pois muitas das situações ocorrem logo  no 1.º ciclo ; 

responsabilização dos Encarregados de Educação, caso os seus educandos estejam envolvidos 

em situações de violência escolar; acompanhamento pelos Encarregados de Educação,  caso 

os seus educandos sejam vítimas de violência escolar.  

 


