
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 Eb 2,3/S Tenente Coronel Adão Carrapatoso 

Circulo: Guarda 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Pensamos ser urgente actuar no campo da violência escolar. Apesar de não ser um problema 

recente, só nos últimos anos é que a nossa sociedade começou a demonstrar interesse e 

preocupação por este assunto. Enquanto alunos vivemos e presenciamos situações que 

poderiam ser evitados se fossem tomadas as medidas certas. Não somos ingénuos a ponto de 

pensar que podemos banir por completo a violência das escolas ou dos espaços que as 

rodeiam. Muitos dos agressores são também eles vítimas de violência infantil no seio das suas 

famílias. Consideramos que a violência escolar é algo muito complexo e que nem sempre é 

fácil de se compreender. Contudo é importante que se tomem medidas concretas para que as 

nossas escolas possam ser locais de crescimento saudável e hamonioso, e não locais onde 

impera a lei da selva ou a lei do mais forte. As nossa medidas vão no sentido de evitar 

problemas de violência em meio escolar, e de os resolver da forma mais correcta e rápida 

possível. Com as medidas que propomos queremos contribuir para a diminuição da violência , 

não só em termos estatísticos, mas essencialmente na prática. Também sabemos que o nosso 

país não abunda em dinheiro, nesse sentido as nossas medidas podem ser levadas a cabo sem 

grandes gastos monetários. A prevenção dos problemas fica sempre mais económica do que a 

sua resolução. É nesse sentido que vão as nossas propostas. O Mais importante é sabermos 

usar todos os recursos que temos disponíveis. 

 

 

      

 

 



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. 

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

 

1.  Todas as escolas devem promover campanhas de sensibilização para o problema da 

violência em meio escolar, levadas a cabo por equipas especializadas multidisciplinares. 

 

 

2. Criação de equipas de vigilância com formação na área da violência escolar que façam o 

acompanhamento dos alunos nas horas não lectivas, que sejam capazes de detectar 

atempadamente possíveis agressores ou vítimas.    

 

 

3. Dar cumprimento à legislação em vigor criando nos agrupamentos gabinetes 

multidisciplinares que possam dar acompanhamento às vítimas e aos agressores. 

 


