
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: Externato Paulo VI 

Circulo: Porto 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O problema da violência em meio escolar está atingir níveis elevados e é um caso que deve 

ser tratado com os alunos, tal como se abordam outros temas que preocupam a sociedade, 

como, por exemplo, a Educação Sexual.  Por esta razão, devemos integrar “Violência em meio 

escolar” nos temas abordados no âmbito da “Educação para a Saúde”. 

Sugerimos ainda que sejam criados cursos ou conferências organizados e orientados pelo 

psicólogo da escola, de modo a incentivar professores, funcionários e encarregados de 

educação a observarem prudentemente as interações em meio escolar, por forma a evitar 

situações de violência e/ou evitar que estas, caso existam, se tornem sistemáticas. Em caso de 

violência verbal, sugerimos que os funcionários comuniquem imediatamente a situação ao 

psicólogo para que este atue prontamente, em colaboração com outros responsáveis, por 

exemplo, os diretores de turma. Em caso de violência física, sugerimos que os funcionários 

comuniquem a um responsável da direcção da escola, para que imediatamente sejam 

tomadas medidas.  

É extremamente importante fornecer aos interessados informações que possam ser úteis na 

resolução de situações de violência escolar. Assim, sugerimos a criação de um site, que seja 

actualizado com exemplos de outras situações de violência e respetivas soluções, bem como 

um e-mail destinado a receber denúncias de situações de violência ou pedidos de ajuda. O 

tratamento dos e-mails será da responsabilidade do psicólogo da escola, em colaboração com 

os diretores de turma. Esta medida justifica-se na medida em que cada vez mais os jovens 

recorrem às novas tecnologias de informação, quer para pesquisa, quer para lazer. Além 

disso, o e-mail é uma forma segura de garantir a privacidade. 

No sentido de tornar a vítima mais forte e não centrar apenas a atenção noa gressor, 

defendemos a criação de um grupo que acompanhe a vítima de violência em meio escolar nos 

intervalos e em sessões de promoção da auto-estima, de modo a que ela não se sinta 



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. 

intimidada pelo agressor ou pelo seu grupo.  

 

 

 

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

 

1. Propomos a introdução da violência em meio escolar como tema obrigatório do programa 

de Educação para a Saúde e a realização de ações de formação destinadas a professores, 

funcionários das escolas e encarregados de educação. O objetivo desta medida é alertar os 

agentes educativos para o fenómeno da violência em meio escolar e ensinar a intervir em 

cada caso. 

 

 

2. Propomos a criação de um site com documentos de apoio e com um endereço de e-mail, 

de modo a ser possível denunciar facilmente e anonimamente casos de violência em meio 

escolar. 

 

 

3. Propomos a criação de uma associação de alunos voluntários, orientados pelo psicólogo da 

escola, com o objetivo de identificar e acompanhar a vítima de violência em meio escolar. 

 


