
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: Cooperativa de Ensino Nova Cultura - Externato Machado de Castro 

Circulo: Lisboa 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

As três medidas apresentadas pelo Externato Machado de Castro têm como principal 

objectivo garantir que a prevenção de ocorrência de situações conflituosas e violentas seja 

uma realidade nas escolas portuguesas, promovendo a consciencialização da sua gravidade 

junto dos alunos, criando espaços físicos e recursos humanos dedicados a este problema, bem 

como dotar as escolas dos funcionários indispensáveis para uma vigilância efectiva de todos 

os espaços escolares. 

 

 

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

 

1. Tornar obrigatória a discussão deste problema em Formação Cívica, sensibilizando os 

alunos para o "bullying", mas também para as situações de desafio da autoridade de 

funcionários e professores, procurando prevenir, tanto quanto possível, a ocorrência de 

situações de violência. 

 

 

2. Promover a criação em todas as escolas de um Gabinete dedicado ao acompanhamento 

das situações de conflito e de violência no espaço escolar, garantindo as condições 

indispensáveis para que a denuncia de ocorrências possa efectuar-se com privacidade, bem 

como para que tanto as vítimas como os agressores tenham o devido acompanhamento ao 

nível psicológico e disciplinar. 
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3. Garantir que o número de funcionários nas escolas seja suficiente para assegurar a efectiva 

vigilância de todos os espaços escolares, proporcionando a esses funcionários formação 

específica para lidarem com situações de conflito. 

 


