
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 Profissional Agrícola Fernando Barros Leal 

Circulo: Lisboa 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A violência é, sem dúvida, um fenómeno mundial que se traduz em todas as acções que, de 
alguma forma, magoam, perturbam, fazem sofrer e comprometem o desenvolvimento das 
pessoas. Todos temos o direito de estarmos livres de qualquer tipo de violência; porém, ainda 
existem pessoas que sofrem com isso. O fenómeno da violência em meio escolar é alarmante 
e merece toda a atenção. A escola é um espaço de aprendizagens formais e informais, e essas 
aprendizagens só podem ser vividas, de forma saudável, num clima de estabilidade 
emocional. Esta deve responder adequadamente aos problemas que vão surgindo, num clima 
de cooperação e inter-ajuda, com vista à melhoria da qualidade de vida da comunidade 
escolar e famílias. 

A prevenção merece, portanto, um lugar de destaque face a este fenómeno. Remediar não é, 
de longe, a melhor solução.  

Tal como foi referido anteriormente, a violência em meio escolar só pode ser combatida se 
existir uma união de esforços de toda a comunidade escolar (alunos, professores, funcionários 
e outros técnicos) e famílias. Todos estes elementos devem ser envolvidos na procura das 
melhores intervenções que, por sua vez, só fazem sentido se existirem diagnósticos válidos 
das diferentes realidades escolares. 

É neste sentido que se apresentam, de seguida, medidas que se afiguram fundamentais na 
tentativa de prevenir e minimizar a violência nas escolas.  

 

 

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

 

1. Fazer inquéritos, anónimos, para perceber diferentes realidades a nível de violências no 
meio escolar, podendo, desta forma, fazer diagnósticos e detecções de situações de risco, 
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tentando, posteriormente, procurar intervenções adequadas a esses mesmos diagnósticos.   

 

 

2. Promover projectos de sensibilização sobre o tema "Violência em Meio escolar", passando 

pela realização de: reuniões com os diferentes agentes da comunidade escolar (alunos, 

professores, funcionários) e famílias, de modo a discutir questões relacionadas com a 

violência, ou seja, as suas causas e consequências, e avaliar os papéis de vítimas e agressores, 

convidando especialistas (psicólogos, Escola Segura) no tema; trabalhos desenvolvidos pelos 

alunos em diferentes disciplinas (exposições, teatros…), orientados pelos professores; 

programas que visem fomentar valores como a igualdade, solidariedade, e promover o auto-

conhecimento e a auto-estima dos alunos, o que ajudará ao seu desenvolvimento integral e 

relações com os outros; fóruns e manifestações pacíficas contra a violência.  

 

 

3. Desenvolver projectos de apoio às vítimas de bullying, recorrendo à colaboração de outros 

alunos que os possam ajudar a lidar com as eventuais situações de violência verbal, física e 

social. Estes projectos seriam orientados por especialistas na área. Por outro lado, existência 

de mais apoio psicológico para os agressores, ajudando-os a adquirir/ desenvolver 

competências sociais e a identificarem emoções/ sentimentos e aprenderem a lidar com elas, 

capazes de os fazer procurar outros meios de se relacionarem com os outros que não através 

da violência (uma vez que viôlência gera violência e pode conduzir a graves consequências).  

 


