
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 Afonso Lopes Vieira 

Circulo: Leiria  

Sessão: 25 Janeiro  

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

As medidas que propomos para fazer face à problemática da violência em âmbito escolar, 

resultaram de grande reflexão sobre o assunto. A nossa principal preocupação é que fossem 

de fácil execução e rápida aplicação. Assim, consideramos que uma das principais medidas 

dissuasoras da violência seria a aplicação de penas mais pesadas aos agentes agressores. 

Também como medida dissuasora a existência de câmaras nos corredores, polivalente e 

recreios da escola, poderia prevenir a existência de situações de violência. As câmaras 

facilitariam o processo de vigilância da escola, pois bastaria um funcionário para esta função 

e, as gravações, poderiam servir de prova em caso de agressão. Como a violência não se 

restringe ao contacto físico e pode tomar outras formas, sugerimos a criação de um contacto, 

na escola, ao qual os alunos possam recorrer para denunciar anonimamente ou não, 

situações de bullying. 

 

 

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

 

1. Aplicação de penas mais severas para os agressores. 

 

 

2. Aplicação de câmaras de vigilância na escola e reforço da vigilância por parte dos 

funcionários.  

 

 

3. Criação de um contacto, na escola, para denunciar casos de bullying. 
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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. 

 


