
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 José Ferreira Pinto Basto,  Ílhavo 

Circulo:  Aveiro 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A violência no meio escolar é uma realidade das nossas escolas, cada vez mais actual. É o 

chamado bullying, que por vezes atinge proporções bastante graves. Assim, é um dever de 

todos os alunos tentar contrariar estas tendências, propondo medidas que modifiquem tais 

comportamentos. A prevenção será sempre preferível à repressão e deveria ser o caminho a 

seguir. No entanto, nos casos mais graves e/ou reincidentes, não deve ser colocada de lado a 

possibilidade de levar a cabo certas medidas repressivas, que poderão recair sobre si e 

respectivas famílias, contribuindo também para persuadir os restantes alunos a agir com 

respeito pelos outros.  Contudo, o combate a este tipo de problemas só será eficaz se 

envolver a escola como um todo, num trabalho articulado entre os alunos, os professores, os 

encarregados de educação e o corpo não docente (assistentes operacionais). 

 

 

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

 

1. Reforçar a segurança escolar, aumentando o número de pessoal não docente para 

supervisionar o espaço escolar e ainda melhorar o sistema de vigilância (câmaras de vídeo), 

permitindo um controle muito maior e mais eficaz, evitando assim que potenciais situações 

de violência ocorram. 

 

 

2. Criação de equipas especializadas (com professores, psicólogos e outros técnicos ) de apoio 
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e acompanhamento tanto à vítima como ao agressor, numa tentativa de superação de 

eventuais traumas sofridos e controlo das variáveis que despoletaram a agressão. 

 

 

3. Responsabilizar os encarregados de educação dos agressores, podendo-se eventualmente 

recorrer a penalizações monetárias e/ou redução de subsídios e rendimentos sociais em casos 

graves e/ou reincidentes.  

 


