
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 Secundária de Maria Lamas - Torres Novas  

Circulo: Santarém 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A violência em meio escolar é uma realidade visível e pode assumir muitas formas diferentes. 

Desde a violência e agressões físicas às pressões psicológicas, todos nós assistimos 

diariamente nas nossas escolas a situações desse tipo, mais ou menos graves. O que leva os 

jovens a este género de comportamentos? Poderá ser um reflexo da sociedade em que 

vivemos. Pensamos que, para resolver este problema, que tem influência nos resultados 

escolares, deviamos pensar em medidas para remediar, mas também para prevenir. 

Assim propomos: 

 

 

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

 

1. Que se faça organize um sistema de tutorias em que os alunos do ensino secundário 

possam acompanhar a integração nas escolas dos alunos mais novos (7º ano) e prevenir 

siruações de conflito; 

 

 

2. Que aos alunos que incorrerem nesse tipo de comportamento sejam atribuídas tarefas 

comunitárias (apoio à BE e aos auxiliares de acção educativa, por exemplo - cada escola 

determinaria essas tarefas no Regulamento Interno);  

 

 



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. Que as escolas com  problemas deste género disponham de mais funcionários de modo a 

ser mais eficaz a vigilância dos espaços escolares.  

 


