
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 Sebastião da Gama 

Circulo: Eleitoral de Évora 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A violência em meio escolar é cada vez mais vivenciada nas escolas, apresentando-se como 

um “problema” que necessita urgentemente de medidas que permitam a sua rápida e eficaz 

resolução.  

É necessário que seja feita uma abordagem que possibilite uma ligação cada vez maior entre 

toda a comunidade escolar, de forma a alertar e sensibilizar para as causas, “sintomas” e 

consequências e da violência em meio escolar. É essencial que se cria um grupo de trabalho 

que se propunha discutir, reflectir e aponte medidas de resolução sobre esta temática.  

Assim, as nossas propostas vão no sentido de criar um consenso entre toda a comunidade 

escolar, gerar uma envolvência e implicar todos os agentes educativos.  

 

 

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

 

1. Maior disponibilização de verbas pelo Governo para a contratação de técnicos 

especializados de ajuda às vítimas e aos agressores, assim como para a contratação de 

assistentes operacionais para uma maior vigilância no recinto escolar. 

Consideramos que o apoio psicológico quer aos agressores, quer às vítimas é importante e 

ajuda a combater a violência na escola. Estas contratações têm por objectivo detectar os 

problemas, procurar soluções, promover debates e dinamizar actividades lúdicas de grupo e 

individuais para a promoção da não-violência. Para existir um maior controlo de todo o 

recinto escolar e de todas as situações de violência que possam surgir é necessário existir 

mais funcionários para uma maior e melhor vigilância.  
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2. Punição dos agressores com trabalho comunitário e ajuda às instituições de solidariedade. 

Todos os agressores deveriam realizar trabalho comunitário, consoante o nível da agressão. O 

trabalho comunitário seria uma das formas do aluno se consciencializar do meio envolvente e 

dos problemas externos a este.O trabalho comunitário deve passar por limpezas a espaços 

escolares, trabalhos extras e apoios a instituições de solidariedade relacionadas com a 

violência. 

 

 

3. Campanhas de Sensibilização.  

Devem ser feitas campanhas de sensibilização de modo a alertar e sensibilizar a comunidade 

escolar, para que esta não seja apenas uma mera espectadora de actos de violência. É 

necessário despertar para as causas, consequências e “sintomas” da violência em meio 

escola, bem como sensibilizar para a denúncia imediata, de possíveis casos de vitimização 

discriminatória nas escolas. Estas campanhas além de alertar e sensibilizar devem promover a 

não-violência, ou seja, chamar a atenção para o respeito e aceitação das diferenças em meio 

escolar.  

 


