
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 EB 2.3 de Paranhos 

Circulo: Porto 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A problemática da Violência em Meio Escolar é uma preocupação presente em todos os 

elementos da Comunidade Escolar. Os alunos referem-na como um aspecto que leva à 

desmotivação e, em casos graves, ao abandono escolar.  Os Encarregados de Educação dos 

alunos vítimas de violência acusam as escolas e o Ministério da Educação de não serem 

suficientemente ágeis na resolução das situações que ocorrem e, também, de serem 

“brandos” nas medidas correctivas aplicadas aos alunos agressores. Todos consideram que 

mesmo com  vigilância reforçada nas escolas, há situações que escapam aos docentes, aos 

não docentes e à direcção; só os pares estão completamente ao corrente do que se passa e 

só eles podem ser dissuasores de acções de violência. Para que possam agir têm que ser 

enquadrados e a sua acção reconhecida por toda a Escola - daí a 1ª medida proposta. 

Consideram, igualmente, que a falta de informação da população escolar de como agir em 

casos de violência, de como podem ser protegidos se forem vitímas, de como actuar se forem 

testemunhas de agressões ou se estiverem na posse de informações importantes sobre 

alguma situação ocorrida, é factor importante para que a violência continue a acontecer nas 

escolas. A informação relacionada com violência escolar deve estar compilada num blog ou 

sitio da internet, supervisionado por especialistas que também responderiam às questões 

colocadas pelos jovens,  pelos Encarregados de Educação ou professores. A informação 

transmitida seria considerada como confidencial não podendo ser usada sem autorização. 

O novo Estatuto do Aluno veio procurar dar resposta a várias solicitações entre elas os 

problemas de Violência na Escola;  no entanto, ainda há quem questione a sua eficácia (por 

contraponto ao anterior Estatuto) pelo que seria importante a realização de um estudo 

nacional, realizado pelo Ministério da Educação,  para verificar se efectivamente houve 

alguma modificação comportamental depois da sua implementação. Este estudo deveria dar 

especial atenção à Violência em Meio Escolar. 

 

 



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 uma Brigada Anti- Bullying, constituida por alunos voluntários, enquadrados e 

apoiados por docentes, para identificar situações de risco. 

 

 

2. Criação de um Blog sobre Violência em Meio Escolar, dinamizado por alunos, enquadrados 

e orientados por docentes, para transmissão de informação e resposta a questões colocadas 

pela comunidade educativa.  

 

 

3. Realização de um Estudo Nacional, elaborado por entidade reconhecida pelo Ministério da 

Educação, sobre a problemática da Violência em Meio Escolar. 

 


