
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 Lagoa 

Circulo: Açores 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

Segundo a definição, violência é um comportamento que causa dano a outra pessoa, ser vivo 

ou objecto. Invade a autonomia, integridade física ou psicológica e mesmo a vida de outro. É 

o uso excessivo de força, além do necessário ou esperado.  

O fenómeno da violência escolar está na ordem do dia e preocupa alunos, pais, professores e 

a comunidade em geral. A violência escolar sempre existiu, mas tem assumido novos 

contornos na era digital ("cyberbullying"). A verdade é que os comportamentos agressivos 

têm vindo a ganhar mais notoriedade, não só pela intensidade e frequência com que 

acontecem, como também pela abertura em debatê-los e denunciá-los.  

O Conselho de Ministros aprovou a criminalização da violência escolar, crime que engloba os 

maus tratos, reiterados ou muito graves, físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, 

privações da liberdade e ofensas sexuais, a qualquer membro da comunidade escolar a que 

também pertença o agressor. Mas é preciso fazer mais. É importante envolver toda a 

comunidade educativa e tratar este problema como um problema de todos nós. 

 

 

 

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

 

1. Sensibilização/Prevenção 

O tema da violência deverá ser tratado, obrigatóriamente, todos os anos lectivos nas aulas de 

cidadania. 



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. 

Cada ano lectivo deverá ser celebrado na Escola o dia "Contra a Violência Escolar", durante o 

qual poderão ocorrer palestras, workshops, etc. 

 

 

2. Apoio 

Cada escola deverá criar um blog de apoio aos alunos vítimas de violência escolar, que será da 

responsabilidade do psicólogo da escola e/ou outro professor devidamente qualificado e que 

contará com a colaboração de alunos voluntários. 

Poderá também ser criado um grupo de apoio (presencial) que reunirá periodicamente (uma 

espécie de reunião de "vitimas de violência escolar anónimos") ou criado um grupo no 

Windows Live com a mesma função. 

 

 

3. Penalização 

O estatuto do aluno deverá incluir medidas que penalizem os alunos que comprovadamente 

exerçam violência escolar sobre os colegas. Todavia, o recurso à penalização só deverá 

ocorrer se falharem as tentativas de resolver a situação com o agressor, através do diálogo e 

apoio psicológico (identificação das causas do comportamento). 

Estas medidas deverão tentar tornar o processo mais rápido e menos burocrático. 

 


