
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 Básica de Canidelo 

Circulo: Porto 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Nos últimos anos temos verificado que a violência em meio escolar tem aumentado, como  

também a divulgação por parte da comunicação social deste flagelo. 

Este problema muitas vezes não é visível, cabe a cada um de nós denunciar e contribuir para 

um relacionamente mais saudável entre alunos, professores e auxiliares. 

Recentemente, na Assembleia da República foi debatido a criminalização da violência nas 

escolas, de facto  pensamos que esta restrição ao meio escolar seja necessário pois pode ter 

um efeito dissuasor por parte de quem pretende cometer tal crime. 

Por isso propomos algumas medidas que visam a responsabilização de todos na melhoria do 

ambiente escolar. 

 

 

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

 

1. Criação de Polícias de Intervenção Anti-Violência (PEAV'S), cargo atribuído ao alunos que ao 

longo dos primeiros anos de frequência da escola demonstrassem sentido de 

responsabilidade e de equidade entre os seus pares. 

 

 

2. Açcões de formação para os funcionários das escolas para aumentar as suas capacidades de 

reacção e intervenção face a  este problema. 
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3. Acções de sensibilização para toda a comunidade escolar, como por exemplo escola de pais 

entre outras para dar conhecimento das várias formas de violência nas escolas e como 

responder ao problema. 

 


