
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 E.B. 2,3 de Rio Tinto  

Circulo: Porto 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Tendo como princípio que se deve apostar na prevenção de forma a dissuadir 

comportamentos; 

Tendo em consideração que a pouca vigilância, a falta de diálogo e o desconhecimento das 

consequências dos actos são factores permeáveis ao desenvolvimento de comportamentos 

violentos; 

Considerando ainda que é mais formativo aplicar recursos na prevenção que na correcção de 

comportamentos ou repreensão e que, deste modo, os custos (principalmente humanos) 

também são menores e terão um impacto social mais positivo; 

 São sugeridas as seguintes medidas: 

 

 

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

 

1. Intensificação da vigilância nos espaços menos visíveis da escola através de recursos 

tecnológicos como reforço dos recursos humanos (tendo estes formação em gestão de 

conflitos). 

 

 

2. Criação de projectos de promoção da sociabilização e de comportamentos assertivos com a 

participação interactiva de elementos da comunidade escolar (psicólogos, professores de 

áreas diversificadas, alunos, encarregados de educação, entre outros, e convidados externos). 



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. Articulação entre a escola e instituições de acolhimento de "vítimas" e/ou instituições de 

acolhimento de "agressores" com protocolos de projectos que permitam aos jovens conhecer 

as consequências da violência juvenil. 

 


