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Identificação da Escola: EB 2,3 André Soares 

Circulo: Braga 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Nos últimos tempos temos vindo a tomar conhecimento de situações de “Violência em meio 

escolar” com mais frequência. Embora não seja um problema novo, têm surgido novos 

conceitos como bullying e cyberbullying que têm despertado o interesse da opinião pública e 

em particular dos jovens das diversas escolas.  

Considerando que estes fenómenos surgem com elevada frequência nos recreios e sendo 

estes espaços muito pouco valorizados pelas comunidades educativas, torna-se necessário 

proporcionar segurança e favorecer o desenvolvimento de actividades organizadas para 

diminuir situações de violência entre alunos. Proporcionar formação aos assistentes 

operacionais para que estes possam prevenir/intervir em situações de conflito de uma forma 

acertada e efectuar uma vigilância mais eficaz nos recreios, parece-nos que será um 

contributo essencial para prevenir a”Violência em meio escolar”. 

De uma forma geral, a maior parte da informação que temos nos meios de comunicação 

social (nomeadamente na televisão) sobre “Violência em meio escolar” não apresenta um 

encadeamento lógico de mensagens. Os meios de comunicação fornecem algumas 

informações, mas estas são parcelares, espartilhadas e muito confusas para os jovens. Surge 

então a necessidade de estes abordarem este assunto de uma forma coerente e simples, para 

que as mensagens, nomeadamente de prevenção, sejam entendidas pelos mais jovens. A 

existência de um programa diário na televisão pública, com a duração aproximada de um 

minuto, em horário nobre, para prevenir e informar sobre temáticas como o Bullying e o 

Cyberbullying, sob orientação de especialistas nestes temas, dedicadas aos mais novos e que 

proporcionem uma aproximação entre pais e filhos no momento da sua visualização, seria 

uma mais-valia na informação, prevenção e no crescimento harmonioso dos mais jovens. 

O uso de redes sociais pelos mais jovens é uma realidade dos dias de hoje. Com frequência 

acedem a estes serviços para contactar com outras pessoas. Considerando que cada vez um 

maior número de jovens utiliza estes serviços, seria importante veicular mensagens/slogans 

com vista a alertar os jovens para a problemática da “Violência em meio escolar”, nestes 
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ambientes. 

 

 

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

 

1. O Ministério da Educação deve proporcionar formação aos assistentes operacionais para 

que possam prevenir e intervir em situações de conflito nos recreios das escolas e efectuar 

uma vigilância mais eficaz. 

 

 

2. Criar na televisão pública o “Minuto contra o Bullying”. 

 

 

3. Realizar campanhas de sensibilização nas redes sociais contra a “Violência em meio 

escolar”. 

      

 


