
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 EB 2,3 D. Martinho Vaz de Castelo Branco 

Circulo: Lisboa 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

As medidas propostas pela Escola EB 2,3 D. Martinho Vaz de Castelo Branco são apresentadas 

na convicção de que as escolas não são um mundo à parte da vida de qualquer comunidade 

do país. Na escola fazem-se sentir as tensões sociais, as características culturais e os 

problemas económicos, bem como a alegria das festividades locais ou os benefícios de um 

eventual desenvolvimento harmonioso. Numa palavra, tudo o que de bom ou de mau se faz 

sentir numa determinada comunidade acaba por se fazer sentir na escola e nas suas vivências. 

Uma vez que os tempos que vivemos são efectivamente conturbados a todos os níveis, torna-

se necessário encontrar formas de prevenir e de combater as situações em que a violência em 

meio escolar se fazem sentir.  

Assim, as medidas constantes do nosso Projecto de Recomendação pretendem garantir o 

apoio a todos os que forem vítimas de actos violentos, bem como responsabilizar os 

agressores pelos seus actos, considerando que as estruturas criadas para esse efeito em cada 

escola devem igualmente assumir responsabilidades no que respeita à prevenção dessas 

ocorrências, através de acções de sensibilização das respectivas comunidades educativas, de 

acordo com os seus Regulamentos internos. Por outro lado, considera-se que o número de 

funcionários existente em cada escola, a sua distribuição pelo espaço escolar, bem como a 

formação específica que tiverem nesta área, poderá ser determinate para prevenir 

ocorrências violentas, devendo os professores receber igualmente formação para prevenir e 

enfrentar as situações de conflito. Por fim, a garantia de colocação de meios de observação 

electrónica de todo o espaço escolar, permitiria a efectiva responsabilização dos agressores, 

podendo a sua existência servir igualmente como meio dissuasor de comportamentos 

conflituosos e violentos.  

 



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. 

 

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

 

1. Criar em todas as escolas um Gabinete de Apoio ao Jovem, garantindo-se a presença 

permanente de professores, apoiados por um psicólogo, de modo a acompanhar 

imediatamente quem for vítima de violência e responsabilizar o agressor pelos seus actos, 

devendo igualmente promover acções de sensibilização da comunidade escolar para este 

problema, actuando preventivamente. 

 

 

2. Assegurar o reforço do número de funcionários nas escolas para melhor controlo dos 

espaços, prevenindo a ocorrência de situações conflituosas, garantindo-lhes a devida 

formação, devendo esta formação estender-se igulamente aos professores. 

 

 

3. Garantir a existência de vídeo vigilância em todos os locais das escolas, mesmo nos mais 

escondidos, permitindo a responsabilização dos que cpometem actos violentos.  

 


