
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 
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(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos. 

 

Identificação da Escola: Escola Básica 2.3. Bartolomeu Perestrelo 

Circulo: Madeira  

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A indisciplina e a violência escolar é um tema que devido à sua complexidade e consequências 

preocupa pais, professores, a nível global, a sociedade civil. As causas da violência são 

diversas e reflectem acima de tudo as significativas alterações da sociedade, nomeadamente 

da família e da própria escola. Independentemente da criminalização ou não da violência 

escolar, actualmente em discussão na Assembleia da República, parece-nos que a escola, 

como espaço privilegiado para incutir nos jovens valores como a democracia, as regras da sã 

convivência, o respeito pelo outro, a tolerância, a solidariedade, deve incidir a sua acção na 

prevenção da violência. É necessário que nesta aposta a escola não esteja sozinha, é preciso o 

envolvimento das famílias e do meio, para que se promova uma escola da não-violência, 

tendo como objectivos a inclusão, o combate ao abandono e insucesso escolar.  

Face ao exposto, propomos a adopção das seguintes medidas: 

 

 

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

 

1. Formação dirigida a professores e auxiliares de acção educativa relacionada com 

estratégias de prevenção e gestão / mediação de conflitos.      

 

 

2. Criação ou reforço de programas/projectos (ex: projecto APAV 4d) que tenham por 

objectivo prevenir e combater a violência e a exclusão social dos jovens. 
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3. Criação na escola de equipas multidisciplinares (representantes das associações de pais e 

encarregados de educação, professores, assistentes sociais, psicólogos e outros agentes 

sociais) que acompanhem quer o meio familiar, quer o percurso escolar dos alunos 

problemáticos e que actuem na mediação de conflitos. 

 


