
 
 

  Violência em meio Escolar 

 

 

 



Primeira Fase – Escola 

O Projecto Parlamento dos Jovens 2011 foi dinamizado na nossa escola, 

Escola Secundária Monte De Caparica. Na Sessão Escolar o Projecto de 

Recomendação eleito pertencia à turma do 9ºC. O porta-voz, eleito para a sessão 

Distrital foi o aluno João Robalo do 9ºC, a segunda deputada foi a aluna Jéssica 

Custódio e o deputado suplente, o aluno Diogo Carrasco, também do 9ºC. 
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Segunda Fase-Sessão Distrital 

A Sessão Distrital ocorreu no dia 28 de Fevereiro de 2011,em Palmela, onde 

defendemos o nosso Projecto de Recomendação. Na Sessão Distrital participaram 

mais de 21 escolas do distrito de Setúbal, para alcançar o objectivo de ir à Sessão 

Nacional, mas dessas 21 escolas, só a nossa escola (Escola Secundária Monte de 

Caparica), a Escola Secundária Pinhal Novo e, a Escola Secundária Jorge Peixinho é 

que conseguiram ser eleitas para representar o Distrito de Setúbal, na Sessão 

Nacional. 

 

 

 

 

 



O aluno João Robalo, da Escola Secundária Monte de Caparica, foi eleito 

Porta-voz do Distrito de Setúbal. Os seis deputados do Distrito de Setúbal 

esperaram com entusiasmo a Sessão Nacional, que iria realizar-se nos dias 2 e 3 de 

Maio de 2011. 

 

 

 

 



Terceira Fase – Sessão Nacional 

Na Sessão Nacional, a nossa Escola participou de forma proactiva e com um 

enorme empenho no Projecto Parlamento Dos Jovens. Nos dias 2 e 3 de Maio de 

2011, os representantes da nossa escola (ESMC) João Robalo, Jéssica Custódio e a 

aluna Paula Motaco (como jornalista), participaram na Sessão Nacional com grande 

honra e dignificação. 

A Sessão teve lugar na Assembleia da República. No dia 2 de Maio os 

distritos estavam divididos por comissões onde, o distrito de Setúbal fazia parte 

da terceira comissão, juntamente com o arquipélago dos Açores, e os distritos de 

Coimbra, Guarda, Lisboa, Portalegre e Viseu. 

Posteriormente, deu-se o processo de votação por modificação, eliminação e 

aditamento de medidas, depois de uma longa discussão entre os vários distritos 

pertencentes à 3ª Comissão. Quem ganhou com maioria, para elaboração do 

Projecto base, que iria ser apresentado dia 3 de Maio, foi o distrito de Coimbra. 

Nesse mesmo dia, os jornalistas e professores coordenadores do Projecto, 

puderam conhecer alguns espaços da Assembleia da República, como por exemplo a 

Sala dos Passos Perdidos. Depois do jantar, os distritos foram divididos em dois 

grupos, a fim de se deslocarem para a Pousada de Juventude de Almada e ao 

INATEL de Oeiras, onde iriam conviver, descansar e pernoitar. 

 



 

 

 

 



 



Na Sessão Plenária, de dia 3 de Maio, foi aprovado o Projecto de Recomendação à 

Assembleia da República, das quais foram aprovadas duas medidas da 3ªComissão, 

do qual fazia parte a nossa Escola, medidas essas que já tinham sido aprovadas na 

Sessão Distrital. 

 

 

 

 



"Medida 1, 3ª Comissão - Instituição, nas escolas, de gabinetes multidisciplinares 

para detecção, intervenção e acompanhamento, com o objectivo de criar uma 

comunidade de entreajuda para apoiar os que sofrem deste problema, permitindo 

que partilhem a sua experiência, força e esperança, a fim de resolverem o 

problema comum e ajudarem outros a recuperar"; 

"Medida 4, 3ª Comissão - Elaboração de uma campanha de sensibilização a nível 

nacional, direccionada para a Comunidade Educativa, contra a violência em meio 

escolar. Esta campanha deverá englobar actividades variadas, formação e 

conferências com o público-alvo e outdoors. Poderão dar o seu contributo à 

campanha figuras públicas e mas media." 

Esperemos que alguma das medidas do Projecto de Recomendação à 

Assembleia da República seja considerada em Plenário, quando este tema estiver 

em debate. 

A criação desta reportagem teve a colaboração da Professora Sónia 

Augusta Araújo, professora que também coordenou este Projecto e que tornou 

possível a nossa participação!  

Obrigada Professora Sónia Araújo 

                                 

                             Jornal FAZ- Formas de Aprender Sentindo 

                             Escola Secundária Monte de Caparica 

                               

                             Jornalista: Paula Motaco 

 

 

 


