
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 2,3/S DR. HERNÂNI CIDADE - REDONDO      

Circulo: Evora 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A escola encontra-se inserida num meio social desfavorecido, onde existem várias familias 

disfuncionais, verificando-se também uma fraca participação dos encarregados de educação 

na formação pessoal e na vida escolar dos seus educandos. Esta escola tem alunos com uma 

grande diversidade de idades, desde o quarto ano até ao décimo segundo ano. Todas estas 

situações conjugadas são um forte potenciador de violência em meio escolar. 

 

 

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

 

1. 1- Reforço da segurança na escola, através do reforço da vigilância de todos os espaços 

escolares (exteriores e interiores) quer com a criação de brigadas de vigilância, constituidas 

por funcionados e grupos de alunos, quer com a instalação de um circuito de câmaras de 

vigilância.  

 

 

2. Criação de um gabinete de apoio ao adolescente, constituido por professores tutores e 

psicologo,  de modo a acompanhar os alunos que cometem actos de violência bem como os 

alunos agredidos. Este gabinete deve desenvolver actividades com os alunos e encarregados 

de educação e também contactar outras entidades intervenientes no processo educativo.  

Para divulgação das actividades desenvolvidas, de informação sobre a temática e denúncia de 

casos de violência, este gabinete deveria ter também uma página na Internet.  
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3.       

 


