
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 Básica do 2º e 3º Ciclos Frei Estêvão Martins 

Circulo: Leiria 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que a violência escolar: 

é um problema mundial que exige respostas locais; 

é muitas vezes o resultado de um complexo conjunto de circunstâncias socioeconómicas e 

familiares; 

se combate de forma humanista, proviednciando, nomeadamente, um contacto profissional e 

humano com especialistas na área da Psicologia; 

é necessário sensibilizar e alertar as comunidades para este fenómeno; 

ignorar este fenómeno não é uma opção; 

é urgente dotar os estudantes das competências necessárias para detectar e dununciar os 

casos de violência escolar; 

é um problema real que afecta cada vez mais pessoas; 

existem noutros países exemplos válidos de combate a este fenómeno; 

a camaradagem e a confraternização constituem o melhor meio de promoção de atitudes 

tolerantes e respeitadoras, permitindo romper as diferenças e assimetrias existente nas várias 

estruturas da comunidade escolar  

 

 

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

 

1. Definição de um dia por período para alertar para a Violência em Meio Escolar, com 

diversas actividades de sensibilização a alunos,  encarregados de educação e comunidade em 
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geral: debates, conferências e jogos. 

 

 

2. Criação em cada escola de uma sala de apoio com psicólogos especialmente dedicados ao 

problema da violência escolar que possam actuar desenvolvendo métodos de terapia 

individual e de grupo 

 

 

3. Criação e implementação de formas e meios de exposição e ajuda sobre os problemas 

concretos da violência escolar: linha telefónica gratuita, site na internet que se constitua num 

fórum para expôr, debater e procurar minimizar e solucionar casos de violência escolar. 

 


