
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 Secundária com 3º Ciclo do Ensino Básico Gonçalo Anes 

Bandarra - Trancoso 

Circulo: Guarda 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A violência é um acto cruel que consiste em magoar com intenção um pessoa quer a nível 

físico, psicológico ou verbal. 

É opinião geral que a violência em meio escolar está a aumentar, mas não será apenas a nossa 

consciência do fenómeno que agora dá mais importância à violência e olha para o problema 

de uma forma mais lúcida. 

Cada vez, ouvimos mais falar, nomeadamente na comunicação social, em tempos difíceis e 

agitados, em que os alunos se agridem uns aos outros e não só, fenómenos de indisciplina, 

bullying, ciberbulling em violência na escola. Conflitos, agressões, roubos, queixas feitas na 

escola e na polícia, segurança reforçada, equipamentos de vigilância electrónica, cartão 

electrónico do aluno, alunos que levam armas para a escola e ferem muitas vezes colegas que 

até podem ser "amigos". Será preciso dotar as escolas com câmaras de vigilância 

electrónica?`É preciso grades cada vez mais altas? Será preciso segurança reforçada? Piquetes 

de polícia à porta da escola? Sonhamos que não, pois esta talvez não seja a escola que 

queremos. 

Mas a violência em meio escolar tem maior parte das vezes, como berço o seio familiar, mas 

também está presente no quotidiano das pessoas dos vários estratos sociais e grupos 

profissionais. É necessária a contribuição de toda a comunidade, educativa e local na solução 

desta realidade. Daí sendo necessária a promoção da educação para a não violência e, em 

particular o do respeito, próprio e dos outros. 

Considerando que a violência em meio escolar acabará no dia em que deixarmos de ter 

agressores, a nossa proposta vai no sentido de se que apoie ou puna os agressores de forma a 
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que não voltem a cometer o mesmo acto e, por outro ajudar as vítimas e apoiá-las a  que se 

sintam de certa forma protegidas e seguras, tendo sempre a preocupação de manter o 

anonimato, pois grande parte delas fica medo de sofrer represálias. Para isso valorizamos, a 

formação de docentes, pessoal não docente, familiares, enfim toda a comunidade educativa.                                                                                                                                           

 

 

 

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

 

1. Sensibilizar toda a comunidade educativa para o fenómeno da violência em meio escolar. 

 

 

 

2. Aumentar a formação da comunidade educativa, orientar os alunos nas suas actividades 

lúdicas e criar na escola espaços de lazer aprazíveis onde os alunos se sintam bem. 

 

 

3. Criação de um Gabinete SOS - Projecto Piloto -  para apoiar a vítima e o agressor. 

(A desenvolver durante 2 anos em 6/7 escolas) 

 

 


