
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 Guilherme Correia de Carvalho 

Circulo: Guarda 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerou-se importante a possivel aplicação da primeira medida  uma vez que  existe, 

principlamente nos intervalos, uma fraca supervisão deixando os alunos  sozinhos. Torna-se 

essencial tomar pedidas para que a violencia diminuia e por isso achamos pertinente a 

colocação de videovigilancia, aumentar o numero de funcionários nos intervalos dando 

formação nessa área e/ou voluntários não pertencentes à escola . 

Outra medida que considerámos relevante diz respeito às medidas correctivas , dado que 

alguns alunos poêm em causa a integridade física, psicologica ou social de um colega, 

professor ou funcionário. Estas sanções podem variar conforme a gravidade do acto e devem 

ser implementadas na lei, de modo a serem utilizadas em todas as escolas. 

Por último, mas não menos importante, deveriam criar gabinetes de apoio ao aluno, no 

espaço escolar, onde as vitimas de violência pudessem ser apoiadas por profissionais. 

  

 

 

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

 

1. Aumento da vigilância nos espaços escolares, com o aumento do número de funcionários 

com formação sobre o tema e colocação de videovigilância.  

 

 

2. Medidas corrrectivas de acordo com a gravidade do acto, desde trabalho comunitário até à 
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possivel expulsão, a aplicar pela CAP. 

 

 

3. Criação de um gabinete de apoio aos alunos, na escola. 

 


