
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 Integrada de André de Resende 

Circulo: Évora 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que existe violência sobretudo entre pessoas que não se conhecem, muitas 

vezes funcionando em grupos com alunos que apesar de não estarem previamente 

organizados reagem pontualmente de acordo com as suas "amizades"; 

Considerando que as escolas têm poucos recursos humanos a nível de pessoal de acção 

educativa, circunstância que contribui para  que algumas zonas do recinto escolar sejam 

pouco vigiadas e por isso propícias aos episódios da violência; 

Considerando que as escolas têm, na maiora dos casos, um único psicólogo e que deve existir 

um acompanhamento quer das vítimas, quer dos agressores, propomos:  

 

 

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

 

1.  Aumentar o desporto colectivo para criar laços de amizade entre os alunos e para tentar 

evitar conflitos. Este espaço  devia incluir locais para jogos diferenciados como: ténis, volley, 

basket.  

 

 

2. Sistema de padrinhos e afilhados que proporcione orientação e protecção aos novos 

alunos.      

 

 



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. Criar um gabinete de apoio à vitima e/ou agressor, formalizando protocolos com as 

Universidades e os Centros Saúde, rentabilizando o trabalho dos finalistas de psicologia com o 

objectivo  de colaborarem com a  Escola  durante o estágio.       

 


