
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 dos  2º e 3º. Ciclos  D. Afonso III 

Circulo: Faro 

Sessão:  Escolar    

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

         A Escola é um espaço comum de convivência, multicultural e inclusivo, onde centenas de 

alunos partilham o mesmo espaço a maior parte do seu tempo diário e, consequentemente, o 

seu tempo semanal. Assim as diferenças têm que ser geridas neste contexto. 

        Isto quer dizer que a Escola é um espaço complexo, diversificado e exigente, porque 

obriga a que existam várias respostas para os mesmos problemas. 

       Nem sempre adolescentes e pré-adolescentes têm a maturidade e a lucidez para saber 

gerir no seu dia-a-dia as diferenças com os seus pares, pelo que muitas situações de conflito 

levam a situações de agressão quer físicas, quer verbais. 

 

 

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

 

1. Propomos que exista um Psicólogo no Gabinete de Apoio ao Jovem (GAJ), que possua um 

e-mail profissional escolar, para que os alunos com necessidade de apoio psicológico possam, 

de forma anónima,  expôr-lhe as suas dúvidas / problemas. Para os casos com maior 

gravidade, o Psicólogo encaminhará o/a aluno/a para uma consulta pessoal sigilosa a ter lugar 

no GAJ. 

 

 

2. Propomos que se estabeleçam parcerias com entidades externas (ex. IPJ), para que seja 

assegurada formação (palestras, workshops, sessões de esclarecimento …) a todos os 
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membros da comunidade educativa, de forma a orientá-los na gestão de agressão física e/ou 

psicológica. Estas acções para os alunos devem ocorrer, preferencialmente, em aulas de 

Formação Cívica e em todas as turmas da Escola, sem excepção. 

 

 

3. Propomos que sejam legisladas e implementadas fortes medidas punitivas em relação aos 

agressores: suspensão escolar, trabalho comunitário, transferência de Escola e, em casos 

extremos, a transferência do aluno para uma Instituição de reinserção social.. 

 


