
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: Básica dos 2º e 3º ciclos Manuel de Figueiredo 

Circulo: Santarém 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A violência escolar deve ser entendida como uma ação que impede o desenvolvimento pleno 

das pessoas nela presentes. Deve ser considerada como um ataque aos direitos básicos, um 

ataque à cidadania. Existe violência voluntária ou consciente de um indivíduo, grupo ou 

classe, com o propósito de im pedir a outro indivíduo, grupo ou classe, a plena realização de 

um direito. Tal ação pode ser direta ou indireta, escondida ou explícita, mas inclui sempre a 

negação do outro indivíduo. Inclui atos que provocam danos psicológicos, morais e físicos, 

podendo ainda manifestar-se também em ações como o desrespeito e até mesmo na falta de 

reconhecimento do valor social do outro. A violência que ocorre diariamente nas escolas, é 

visível não só do ponto de vista de grandes agressões mas também de pequenos fatos: as 

brincadeiras, durante os jogos, os conflitos entre os alunos, ou ainda nas relações entre 

alunos e professores e entre alunos e funcionários. 

 

 

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

 

1. Responsabilização dos Encarregados de Educação pelo desempenho dos filhos, 

frequentando obrigatoriamente ações de sensibilização promovidas por equipas 

multidisciplinares (Comissão de Proteção de Menores, Escola Segura, Serviços de Psicologia, 

etc.) 

 

 



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. 

2. Responsabilização das famílias pelos atos de violência dos filhos na escola, podendo ser 

obrigados a prestar trabalhos comunitários, a pagar multas ou, no caso de existirem apoios 

sociais, poderem estes ser reduzidos.  

 

 

3. Tutoria / acompanhamento de um aluno seleccionado pela escola, para acompanhar outro 

aluno envolvido na problemática da violência.  

 


