
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 dos 1º, 2º e 3º Ciclos de Peniche 

Circulo: Leiria 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

Considerando que a escola promove o desenvolvimento de competências nos jovens de modo 

a contribuir para atitudes, valores e comportamentos saudáveis no âmbito da não-violência, é 

necessário criar condições favoráveis que permitam que ela seja um espaço livre de violência, 

favorável ao desenvolvimento equilibrado da personalidade dos alunos. Assim é importante 

encontrar soluções adequadas a cada realidade escolar, já que é enquanto jovens que se 

sensibiliza para os perigos e as consequências negativas dos comportamentos de risco. As 

escolas devem intervir a partir do seu projecto educativo de forma a assegurar a segurança da 

comunidade escolar. 

 

 

 

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

 

1. Criação de uma Associação de Apoio a Alunos em Risco 

Esta medida tem como finalidade prevenir e combater a violência física e verbal no meio 

escolar.  Para que isto se realize, pensámos em criar uma associação composta por alunos 

tutores que devem ser os mais velhos, escolhidos pelo Director do Agrupamento, que irão 

interagir com os agressores/vítimas de modo a combater e prevenir a violência nas escolas. 

Esses mesmos alunos e os Directores de Turma actuarão em conjunto com a finalidade de 

identificar os agressores. Esta associação funcionará 2 vezes por semana, e assim sendo, 

ajudará os agressores a deixarem de agredir verbal ou fisicamente o aluno ou alunos em 

questão. 



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. 

 

 

2. Dotar as escolas de psicólogos 

Esta medida tem como finalidades: 

- dinamizar acções de sensibilização sobre esta temática junto da comunidade educativa; 

- ajudar os alunos agressores a deixar de ter um comportamento de risco, cujas consequên-

cias são negativas. Este psicólogo deverá também perceber o que se passa (dentro ou fora da 

escola) para que estes alunos revelem estes comportamentos. 

Este psicólogo deverá ter também, o objectivo de ajudar as vítimas a protegerem-se. 

 

 

3.       

 


