
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: Externato Cooperativo da Benedita 

Circulo: Leiria 

Sessão: Ensino Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A violência em meio escolar tem vindo a ganhar amplitude mediática e cada vez mais se ouve 

falar em casos. Tendo origem em causas que aqui não temos hipótese de resolver, resta-nos 

apresentar medidas que possam minimizar através das medidas que estes deputados se 

comprometem defender na Sessão Regional. 

Essa minimização passa pela prevenção, nomeadamente no aumento da vigilância do espaço 

escolar e maiores conhecimentos destes de formas de combate à violência. Além disto, 

pensamos que uma correcta integração dos alunos, através do Aluno-Tutor permite combater 

fenómenos de falta de inserção e consequente exclusão social na escola. 

Uma cultura de paz na escola, com um conjunto diverso de actividades levaria a um melhor 

conhecimento das regras em sociedade e co-responsabilização de todos no combate a este 

tema. 

 

 

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

 

1. Melhorar a vigilância, através do Reforço e da Formação do pessoal não docente com 

particular incidência nos vigilantes. 

 

 

2. Dinamizar actividades que envolvam toda a comunidade escolar no sentido de melhorar a 

relação aluno-aluno, combater discriminações e sensibilizar para a problemática da paz e 

tolerância em contexto escolar.  



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. 

 

 

3. Criar a figura de “Aluno tutor”, ou seja, alunos mais velhos que devem ajudar a integração 

dos alunos mais novos, promovendo desta forma a Mediação Escolar. 

 


