
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 de 2º e 3º Ciclos Rainha Santa Isabel 

Circulo: Coimbra 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Não podemos ignorar que situações de violência têm vindo a aumentar de ano para ano. É 

frequente os orgãos de comunicação social relatarem situações de "bullying", sendo que esta 

forma de agressão tem uma grande intensidade entre crianças/adolescentes, de ambos os 

sexos, entre os doze e os dezasseis anos. Devido às consequências e efeitos negativos que 

decorrem destes comportamentos para o desenvolvimento e para a saúde mental, é de 

extrema importância que as escolas não neguem que o problema existe. Assim sendo, não 

podemos ficar indiferentes e importa envolver os alunos, promovendo relações interpessoais 

positivas e construtivas de uma cidadania activa e participativa.  

 

 

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

 

1. Experiências para a Mudança – realização de uma curta-metragem com a apresentação de 

situações experienciais dos alunos, onde os mesmos foram vítimas de violência ou agressores 

em contexto escolar e apresentação da mesma num Encontro ou Acção de Sensibilização a 

realizar na escola, em data a definir, contando com a presença de alunos, pais, assim como 

toda a comunidade educativa. 

 

 

2. Criação de uma “Comissão de Mediação Escolar” composta por alunos voluntários, que 

serão alvo de formação adequada com o objectivo de mediar situações de conflito entre 
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alunos na escola. A comissão de alunos funciona de forma autónoma, fica sujeita a um 

processo de inscrição, recrutamento, selecção e formação articulada com as iniciativas e 

estruturas da escola, entre eles, Gabinete de Apoio ao Aluno, Serviços de Psicologia e 

Orientação, Assembleia de Delegados e Directores de Turma. O recrutamento dos 

mediadores dever seguir critérios definidos, entre eles, a responsabilidade e o 

comportamento observado ao longo do percurso escolar do aluno.  

 

 

3. Criação do projecto “Apadrinhar”, que procura promover a ligação entre alunos mais 

velhos e mais novos, criar laços entre eles e contribuir para a sua integração na escola. Este 

projecto é constituído por duas vertentes: aluno-aluno e turma-turma, sendo o 

“apadrinhamento” feito de forma natural, não havendo limite de participação em nenhum 

ano lectivo. Importa referir que era importante implementar o projecto, de forma, a que os 

alunos do 9º ano apadrinhem os alunos do 5º ano e os alunos do 8º ano apadrinhem os 

alunos do 4º ano. 

 


