
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 Salesiana de Artes e Ofícios 

Circulo: Madeira 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A violência em meio escolar é um fenómeno social que tem envolvido cada vez mais escolas. 

Neste sentido, torna-se indispensável questional qual o grau de participação da própria 

escola, da família ou mesmo do meio envolvente na prevenção destas situações. 

Após uma reflexão profunda sobre este tema, elaborámos as medidas abaixo descritas com o 

objectivo de podermos contribuir para a manutenção da necessária estabilidade e segurança 

do ambiente escolar. Assim, promove-se uma escola de qualidade. 

Neste sentido, propomos: 

 

 

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

 

1. Financiamento de projectos de intervenção social com recurso a animadores sociais nos 

intervalos das aulas, levando assim a que os alunos estejam a maior parte do tempo ocupados 

e permita uma maior vigilância, prevenindo comportamentos de risco. 

 

 

 

2. Obrigatoriedade das escolas públicas e particulares notificarem casos de bullying e de 

incentivo ao/e consumo de estupefacientes às autoridades competentes. Em caso de 

incumprimento a instituição de ensino poderá sujeitar-se à aplicação de uma coima. 

 



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. 

 

3. Criação de um S.P.O. (Serviço de Psicologia e Orientação) nas escolas do 1.º Ciclo como 

meio de prevenção da violência em meio escolar. 

 


