
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: EBI de Lagares da Beira 

Circulo: Coimbra 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

As propostas apresentadas, vêm no sentido de prevenir a violência  em meio escolar, nas  

escolas encontam-se vários casos em que os alunos são desvalorizados ou pela sua raça, 

religião, cultura, idade, situação financeira, ou mesmo estatura… e esta desigualdade perante 

os outros  gera violência. 

Como cidadãos  devemos  prevenir casos mais drásticos de violência escolar como o Bullying.  

 

 

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

 

1. Atentando às diferenças que por vezes provocam tais conflitos, propomos promover os 

uniformes em escolas públicas, onde as diferenças como a situação financeira, fossem menos 

visíveis. Em relação às outras causas de violência nas escolas não podemos propor que esses 

alunos mudem a sua mentalidade mas sim tomar medidas de protecção àqueles que sofrem 

tal violência que provoca desespero e que por vezes influencia para sempre a vida de um 

aluno.  

 

 

2.  Instalar câmaras de vigilância nas escolas que ainda não as tiverem instaladas, de forma a 

que sejam vigiadas por um funcionário durante todo o horário lectivo, garantindo assim a 

segurança dos alunos e promovendo, desta forma, o bem-estar na escola. 
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3. Como uma das consequências da violência em meio escolar é o receio de voltar à escola e 

de encarar o agressor, propomos a criação de tutorias. Ou seja, um aluno mais velho da 

escola é encarregado “tomar conta” de um aluno mais novo. Desta forma, o aluno mais novo 

sentir-se-á protegido e pode contar com este amigo, para se integrar noutros grupos, para se 

defender de outros colegas que possam tentar agredi-lo (verbal ou fisicamente). Assim a 

violência escolar tenderá a diminuir 

 


