
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 do 2º e 3º ciclos, nº 2 de Condeixa-a-Nova 

Circulo: Coimbra 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que a violência em meio escolar é uma evidência e uma preocupação crescente 

de todos nós, alunos, mas também dos nossos pais, professores e funcionários; Considerando 

que nós, alunos, gostaríamos muito de frequentar escolas com mais segurança e mais 

disciplina, com um ambiente agradável e boa convivência inter-pares;  Considerando que nem 

todos os casos de indisciplina constituem violência escolar passível da aplicação de medidas 

punitivas (sancionatórias);  Considerando que o mais importante são as boas relações 

interpessoais e os esforços dos professores para ajudarem à boa integração social dos alunos; 

Apresentamos três medidas que visam essencialmente a atribuição de meios às escolas para 

que, no seu contexto educativo, evitem a indisciplina, a violência e o abandono escolar 

precoce.  

 

 

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

 

1. Formar um gabinete de apoio ao aluno e à familia em todas as Escolas/Agrupamentos, que 

disponha de recursos humanos adequados, um Psicólogo e um Mediador, a tempo inteiro 

para uma população escolar superior a mil alunos e a meio tempo para uma população 

escolar inferior a mil alunos.  

 

 

2. Manter uma componente curricular não disciplinar de Educação para a Cidadania (actual 

Formação Cívica), com a duração semanal de noventa  minutos, que possibilite a realização de 

acções orientadas para  a prevenção da violência  escolar. 
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3. Valorizar o cargo de Delegado de Turma e a Assembleia de Delegados de Turma, 

atribuindo-lhe competências em sede de Estatuto do Aluno/Regulamento Interno, de forma a 

intervir positivamente na discussão da Violência Escolar, na apresentação de propostas de 

solução e na dinamização das relações interpessoais na comunidade escolar. 

 


