
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: Agrupamento de Escolas de Tábua - Escola Básica Margarida Fierro 

Caeiro da Matta - Midões  

Circulo: Coimbra 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A questão da violência nas escolas tem vindo alvo de grande preocupação da sociedade 

portuguesa. Episódios de violência têm sido cada vez mais relatados por alunos, pais e 

funcionários. Claro que ainda existem ocorrências que não são sinalizadas, e parecem ter sido 

criadas novas formas de violência muito difíceis de detectar. Ou seja, é importante que os 

jovens estejam atentos a este fenómeno que se veste hoje em dia com nova roupagem e com 

dimensões diferentes a que não devemos estar alheios. 

 

 

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

 

1. Formar um Clube de Apoio a Vítimas de Violência em Meio Escolar, constituído por uma 

equipa multidisciplinar de professores, alunos de diferentes turmas, funcionários e 

psicólogos.        

 

 

2. Mais informação sobre a Violência em Meio Escolar, sempre actualizada, para que todos 

saibam quais as suas causas e consequências. Esta informação poderá chegar através de 

palestras, panfletos ou acções de formação. 

 

 



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. 

3. Aulas especificamente reservadas ao diálogo com os alunos sobre a Violência em Meio 

Escolar, dirigidas por professores e/ ou por técnicos especializados.   

 


