
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 Básica Marinhas do Sal - Rio Maior 

Circulo: Santarém 

Sessão: 28 de Março 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Com a primeira medida pretendemos diminuir de forma significativa a violência escolar. 

Tendo em conta o período de crise que o País atravessa, é de registar o baixo custo da sua 

implementação. 

O Grupo de Intervenção Juvenil seria formado por alunos do ano de escolaridade mais 

elevado, ou seja, numa Escola Básica seriam alunos do 9ºano e numa Escola Secundária 

seriam alunos do 12ºano, isto porque se pretende que seja constituído por pessoas 

responsáveis e com poder de acção/reacção necessário junto dos seus pares. 

O Grupo de Intervenção teria um Coordenador, um responsável com poder de acção e ligação 

à Direcção da Escola. Os alunos colaboradores teriam como uma das funções colaborar num 

mais intenso visionamento do recinto escolar e reportariam ao seu Coordenador todas as 

situações de conflito registadas entre a comunidade escolar, actuando não só junto da vítima 

como junto do agressor. Para acompanhar os casos registados, o grupo deveria incluir 

técnicos de orientação como psicólogos e técnicos do CPCJ (Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens). 

Esta medida seria eficaz porque não só daria apoio à vítima encaminhando-a para as possíveis 

formas de acompanhamento, mas actuaria também com formas de prevenção como uma boa 

vigilância capaz de actuar de imediato no caso de situações iniciais de conflito. 

É também importante para prevenir a violência escolar, a existência de um bom ambiente 

escolar no qual os alunos se sintam bem integrados. Seria então mais uma das funções do 

grupo, cuidar do ambiente escolar, no sentido de o ajudar a manter limpo e saudável. 

Por fim, este grupo seria também responsável por promover campanhas, debates e todo o 

tipo de eventos que ajudem a minimizar as situações de conflito entre os membros da 

comunidade escolar. 

A nossa segunda medida prevê a criação de um Núcleo de Prevenção da Violência Escolar, 

integrado no já existente Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno. Este teria a valência 

exclusiva de lidar com todas as situações de violência escolar, interagindo com todos os 
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intervenientes na acção educativa, entre eles pais, professores, funcionários e alunos, bem 

como com o Núcleo de Intervenção Juvenil proposto na medida anterior. Seria uma medida 

de fácil concretização uma vez que a maior parte dos intervenientes já interagem com a 

escola noutras situações.  

Sabemos que é importante que todas as escolas tenham um bom ambiente e um bom 

funcionamento. Por essa mesma razão todas as escolas devem ter um recinto escolar com 

boas condições, um recinto devidamente arranjado onde se possa proporcionar bem-estar a 

toda a sociedade escolar. A criação de mais espaços lúdicos é sem duvida uma boa aposta, 

pois é sempre necessário existir um local onde se possam realizar actividades, festas, reuniões 

e até mesmo debates. Assim, a nossa terceira medida tem como objectivo ajudar a promover 

as boas relações entre os alunos dos vários ciclos, o que consideramos fundamental para 

diminuir e prevenir os casos de violência entre estes. Havendo um ambiente saudável de 

convivência e interacção, os casos de conflito serão minimizados. No entanto, tudo isto só 

será possível de concretizar se houver um reforço de financiamento por parte do Estado junto 

das escolas. 

 

 

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

 

1. Criação de um Grupo de Intervenção Juvenil.  

      

 

 

 

2. Criação de um Núcleo de Prevenção da Violência Escolar, no âmbito do já existente 

Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno.  

 

 

3. Dotar as escolas de mais financiamento para a criação de mais espaços lúdicos adequados 

em todas as escolas. 

 


