
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: Agrupamento de Escolas de Vila Boim 

Circulo: de Portalegre 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 No contexto da prevenção e do combate à violência escolar, relativamente à primeira 

medida, justifica-se a criação de equipas multidisciplinares, por terem um alcance mais 

amplo, em termos de intervenção na comunidade educativa, através dos contributos das 

várias áreas disciplinares e do valioso contributo que os alunos integrados nestas equipas 

poderão dar entre os seus pares. Estas equipas deverão desenvolver estratégias de 

intervenção na comunidade educativa e parcerias com outras entidades se necessário. A 

segunda medida justifica-se por considerarmos que a comunicação entre estruturas, poderá 

contribuir para  detectar e combater melhor os  casos de violência na comunidade escolar.A 

terceira medida que consiste em aumentar a vigilância no espaço escolar, permitirá controlar 

e impedir melhor os casos de violência, pela presença de funcionários, pela possibilidade de 

denuncias e de os casos de violência poderem ser denunciados e detectados com mais 

facilidade. Os alunos consideram que o combate a violência escolar e todas as medidas , se 

resumem numa só palavra: Respeito.Cada aluno, enquanto indivíduo que vive em sociedade, 

deve ter consciência que a sua liberdade termina onde começa a do próximo.Um aluno não 

pode condicionar a liberdade de um outro, temos de respeitar os outros independentemente 

da raça, da religião, da orientação sexual, dos gostos, da ideologia...Quando há episódios de 

violência na escola, um desrespeita e o outro é desrespeitado.  Estas medidas só valem a pena 

se cada um de nós olhar para dentro de si e compreender que cada um tem qualidades e 

defeitos que não devem ser julgados.Achamo-nos o centro do mundo e que estamos a fazer o 

correcto, mesmo que por vezes não o seja realmente.Temos de parar de julgar os outros, 

cada um é como cada qual. 

 

 

  

 

 



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. 

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

 

1. Criação de equipas multidisciplinares, onde possam também estar integrados alunos.As 

equipas devem proceder ao acompanhamento do percurso escolar dos alunos e à mediação 

de conflitos. 

 

 

2. Intensificar a comunicação entre as estruturas, realizando reuniões quinzenais entre o 

Director de Turma, Delegado e Subdelegado de Turma, envolvendo se necessário os 

Encarregados de Educação ou o Director, com o objectivo de combater os  casos de violência 

em meio escolar. 

 

 

3. Aumentar a vigilância em espaço escolar, através dos funcionários, com a finalidade de 

vigiar os alunos para impedir desacatos, denunciando e não ocultando casos. 

 


