
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: EB 2,3 MARQUÊS DE POMBAL 

Circulo: LEIRIA 

Sessão: BÁSICO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A violência é uma problemática cada vez mais presente na sociedade actual. Tornou‐se num 

facto  vulgar  com  o  qual  todos  nós  convivemos  (nos  jogos,  na  televisão,  nos  filmes,  na 

internet,  no  dia‐a‐dia),  independentemente  do  estatuto  económico,  social  e  intelectual, 

género ou  raça das pessoas. Muitos  crêem que  a  família  tem um papel  fulcral na  solução 

deste problema, pois é ela a principal transmissora de atitudes e comportamentos aos futuros 

cidadãos, cabendo aos pais uma responsabilidade acrescida. A violência em ambiente escolar 

reflecte o meio social e é um factor  impeditivo do total desenvolvimento das capacidades e 

competências  das  crianças  e  jovens,  sejam  eles    vítimas  ou  autores. Os  alunos  agressores 

tendem a  sentir‐se  socialmente  isolados,  revelam  insucesso escolar, e  têm dificuldades nas 

relações  sociais  e  pessoais. Os  alunos  agredidos,  por  seu  lado,  são  vítimas  do medo,  das 

agressões  físicas,  da  extorsão,  factos  que  influenciam  o  seu  comportamento  e 

aproveitamento  escolar.  A  violência  é  um  factor  perturbador  do  crescimento  dos  futuros 

ciadadãos  activos  do  nosso  país,  por  isso,  compete  a  todos  combatê‐la:  alunos,  pais, 

encarregados  de  educação,  professores,  assistentes  operacionais.  Consideramos  que  o 

problema  é  global  e  deve  ser  abordado  e  trabalhado  em  três  níveis  diferentes  mas 

interligados: ao nível da escola, ao nível  local e ao nível nacional, num processo que envolva 

toda a sociedade civil. São estas as nossas propostas:  

 

 

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. Criação de um  gabinete de  apoio e  acompanhamento  aos  alunos  agredidos,  agressores, 

pais e encarregados de educação e professores, aproveitando a estrutura dos SPOs (Serviços 

de Psicologia  e Orientação) dos  agrupamentos.  Esse  gabinete,  ligado  a uma  rede nacional, 

definiria os perfis dos alunos autores e vitimas de violência, de forma a prevenir, despistar e 

encaminhar  casos mais  graves,  ao  longo  dos  ciclos  escolares,  com maior  objectividade  e 

eficácia.  

 

 

2.  Promoção  de  dinâmicas  locais  entre  escolas  e  outras  instituições  sociais  para  a 

sensibilização  e  esclarecimento  dos  alunos,  pais,  encarregados  de  educação,  professores, 

assistentes operacionais, etc. sobre as causas, efeitos e consequências da violência nos jovens 

em idade escolar. 

 

 

3.    Lançamento  de  uma  campanha  (Plano  Nacional)  de  educação  social  sobre  os  efeitos 

negativos  da  violência  na  escola  nas  gerações  futuras,  com  recuro  intensivo  aos meios  de 

comunicação  e  em  estreita  ligação  com  as medidas  atrás  propostas,  com  o  objectivo  de 

cultivar uma atitude cívica permanente que  reduza os efeitos da violência na  formação das 

crianças e jovens.  

 


