
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: Fundação CEBI (EBI Alverca) 

Circulo: Lisboa 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A violência em meio escolar constitui, hoje em dia uma preocupação crescente na sociedade 

portuguesa. Professores, pais/ encarregados de educação, outros funcionários e técnicos 

psico/sociais têm nos últimos anos dedicado a analisar este fenómeno que infelizmente tem 

vindo a aumentar e a manifestar-se de diferentes formas. Actualmente a violência escolar 

revela-se de forma bastante diferente da praticada noutras épocas. Verifica-se entre alunos 

mas também entre alunos e professores/auxiliares. Conscientes que esta problemática não 

afecta apenas os seus intervenientes directos (agressores/agredidos), bem como a qualidade 

do ensino e a importância do papel da escola, propomos que as entidades governamentais 

promovam acções de formação destinadas a pais/encarregados de educação, professores e 

auxiliares de forma a combater a violência e a detectar os principais sinais que denunciam o 

papel de vítima e o papel de agressor. Assim deverão ser criados nas escolas equipas 

multidisciplinares de apoio a uns e a outros, de forma a garantir que este problema seja 

diminuído e resolvido assim que detectado. Estas equipas deverão debruçar-se sobre os 

motivos que levam os agressores a agir e assim perceber os factores que contribuem para o 

crescimento deste fenómeno.  

Por outro lado assume grande importância o reforço das equipas de pessoal auxiliar, no 

sentido de controlar melhor os espaços escolares prevenindo as situações de conflito que 

geram  violência.  

    

 

 

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. Criação de equipas multidisciplinares que tenham como objectivo a mediação de conflitos e 

o apoio psicológico aos agressores e vítimas, bem como a promoção de acções de formação 

diferenciadas para pais/encarregados de educação, professores e auxiliares.      

 

 

 

2. Reforço das equipas de agentes de acção educativa, no sentido de vigiar e controlar todos 

os espaços escolares encaminhando os conflitos detectados para os órgãos responsáveis da 

escola e para a equipa multidisciplinar.  

 

 

3.       

 


