
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: Instituto Vasco da Gama 

Circulo: Leiria 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

               Todos nós, em algum momento da nossa vida escolar já nos confrontámos com 

situações de violência em meio escolar, quer seja como agredidos, como agressores (muitas 

vezes sem consciência desse facto) ou, na maioria das vezes, como testemunhas.  

        A violência em meio escolar assume muitos rostos e variedades, principalmente no 

que se prende com a violência física e com a violência psicológica.  

    É mais comum dar-se realce a situações de violência física, já que é mais fácil 

identificar, provar e julgar essas agressões. No entanto, a violência psicológica é, talvez, 

aquela que mais afectará a vida futura da criança ou do jovem, deixando marcas, quase 

sempre irreversíveis e muito negativas, na sua personalidade e na realização pessoal.  

             Pensamos, ainda, que a violência deixa estigmas profundos nos agressores e que 

podem conduzir à formação de inadaptados e marginais da nossa sociedade. É muito 

importante tentar actuar, também, junto de possíveis agressores, no sentido de contribuir 

para que possam vir a ser  cidadãos bem integrados e respeitados. 

         Assim, melhor do que penalizar, deixando que as situações aconteçam para só depois 

actuar, consideramos muito mais importante prevenir situações de violência, passando esta a 

ser uma das prioridades da nossa escola e do nosso sistema de ensino.  

      Defendemos que as escolas devem debater o assunto, promover sessões de 

sensibilização, com a presença de encarregados de educação, alunos e agentes 

especializados, impulsionando o debate e a informação e proporcionando o desenvolvimento 

de actividades que contribuam para a partilha e o convívio saudável entre todos os elementos 

da Comunidade Escolar. 

 

 

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



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. 

 

1. Desenvolvimento de um Projecto na escola com base no tema "Diz não à Violência". 

 

 

2. Apadrinhamento dos alunos recém chegados à escola pelos alunos finalistas. 

 

 

3. Criação de um "chat" na escola para vítimas de violência escolar, gerido por um psicólogo 

ou outro profissional competente no assunto. 

 


