
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 Integrada do Carregado      

Circulo: Lisboa 

Sessão: Escolar-BÁSICO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A violência em meio escolar vem sendo exponencialmente banalizada. Cada vez mais 

assistimos a agressões gratuitas, inesperadas, nascidas de nada, inexplicavelmente 

empolgadas, ao virar do corredor, ou até já dentro das próprias salas, onde se espera que 

recebemos conhecimneto e valores. São brigas apoiadas e incentivadas por grupos opostos de 

alunos e lembram tempos de antepassados selvagens. 

Esta violência estende-se, também com muita frequência, a funcionários auxiliares e a 

professores, hierarquicamente responsáveis por todos e desrespeitados, envergonhados, 

embaraçados, apenas porque…sim!!! Porque um conjunto de circunstâncias faz com que 

alguém se sinta no direito de "reagir", "agredir", "maltratar", retirando toda a dignidade aos 

seres humanos que nos rodeiam atingindo a respectiva integridade física e psicológica. 

Na nossa escola em que três ciclos de escolaridade convivem, preocupa-nos que os alunos do 

primeiro e/ou segundo ciclos frequentem ambientes destes, com maus exemplos vindos dos 

mais velhos, onde se virão a "inspirar" para acção idênticas de futuro. 

É importante ainda referir que, a crueldade que rege certos comportamentos chamados de 

Bullyng, quase em grupo contra vítimas escolhidas, porque são diferentes da maioria, por 

uma qualquer razão indecifrável, são também uma forma de violência que nos inquieta pela 

componente humana que transporta, por se tratar de uma questão implícita de cidadania e 

de direitos humanos. Por todas estas razões  - não à violência na escola! 

 

 

 

 

 

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.  

Propomos a criação de um clube de alunos para a promoção de relações intergrupais onde o 

sentimento de segurança e confiança se faça sentir - Os alunos mais velhos tentarem proteger 

os mais novos . 

 

 

2. Realização de uma Campanha de sensibilização junto da comunidade escolar   para 

compreender e discutir as situações de violência entre os alunos, percebendo as suas causas  

na tentativa de combatê-las e reduzir a sua  continuidade. 

 

 

3.  Propomos  que a ocupação de tempos livres seja  um processo educacional que possa ser 

inserido no quotidiano dos alunos, valorizando  o seu tempo na escola com a participação nas 

actividades extracurriculares no sentido de estimular  o crescimento individual no seio da 

interação com os outros   registando a sua evolução e  construindo de forma autónoma a sua 

personalidade.  

 


