
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 e Secundária de Mogadouro   

Circulo: Bragança 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

1- Argumentos que justificam a 1.ª medida:  

- As penas actualmente previstas no estatuto do aluno são ineficazes;  

- Aos alunos mal comportados são aplicadas sucessivas penas que não mudam o seu 

comportamnto; 

- As penas deviam ser maiores, responsabilizando os Encarregados de Educação através do 

pagamento de multas. 

2-Argumentos que justificam a 2.ª medida: 

-Já existe nas maioria das escolas apoio, ao nivel psicologico, do Director de Turma e outros, a 

existência destes alunos poderia ajudar, na medida que o aluno mal tratado tinha mais 

facilidade de denunciar os agressores, propor formas de resolver o problema  e de dar  apoio 

dos seus colegas fora da sala de aula.   

3- Argumentos que justificam a 3.ª medida: 

- É frequente grupos de alunos exercerem violência psicológica sobre os seus colegas, através 

de insinuações acerca da sexualidade dos mesmos, da forma de vestir, da forma de falar e 

outras, na maioria das escolas estas práticas são toleradas, considerando que as mesmas não 

são graves. 

  

 

 

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

 

1. Propomos o agravamento dos castigos a aplicar aos alunos que exercem violência física e 
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verbal sobre os alunos mais fracos, para servirem de exemplo aos outros alunos que tentem 

praticar violência. 

 

 

2. Propomos a constituição em cada uma das escolas do Ensino Básico de grupo(s) de alunos, 

com o bjectivo de apoiar os seus colegas que são mal tratados, as formas de organização e de 

acção, destes grupos, deverá estar prevista no Regulamento Interno. 

 

 

 

3. Una vez que nas escolas a violência psicologica raramente é punida, propomos, que sejam 

reforçadas as medidas de prevenção e combate a esta forma de violência, que pode assumir 

proporções de maior grvida  que a física.  

 


