
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 
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Identificação da Escola: Básica  2,3 João de Meira 

Circulo: Braga 

Sessão: Básica 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A Violência Em Meio Escolar é um fenómeno ao qual se deu o nome de “Bullying”. Este é um 

termo de origem inglesa, que descreve actos de violência física ou psicológica, intencionais e 

repetidos, praticados por um indivíduo (“bully”) ou grupo de indivíduos com o objectivo de 

intimidar ou agredir a vítima. 

Considerando que: 

- A violência em meio escolar é uma das formas que os conflitos sociais assumem no seio das 

comunidades escolares; 

- A violência em meio escolar, embora seja menos frequente, é um fenómeno transversal ao 

conjunto de todos os estabelecimentos de ensino ; 

- A incapacidade de muitas escolas lidarem com o fenómeno advém essencialmente da 

objectiva falta ou insuficiência de meios;  devendo esta possuir meios próprios e espaços 

definidos  para a prevenção e para a criação de um ambiente de saudável convivência entre 

todos os actores do processo educativo; 

- A formação de professores e funcionários não-docentes é um aspecto chave da sua 

capacidade de lidar com situações de carácter violento e, essencialmente, da sua capacidade 

preventiva do conflito; além da dotação dos quadros de técnicos especializados, 

nomeadamente psicólogos e assistentes sociais; 

- A escola isolada da sociedade não se configura, nem possível nem desejável no âmbito do 

combate a comportamentos de risco ou violentos;  

- O papel do professor é o de educador, primordialmente; no entanto, os alunos e respectivas 

associações devem ser envolvidos nas actividades de combate à violência; 

- A sanção ao estudante, salvo em caso criminal, não é o método preferencial de minimização 

ou erradicação dos problemas e conflitos em meio escolar, mas constitui antes o último 

recurso; pelo que as medidas a adoptar devem revestir-se de carácter positivo e estimulador 
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de ambientes tranquilos; 

 - A dimensão mais reduzida das turmas pode contribuir para o desenvolvimento de uma 

relação afectiva e pedagógica mais estável entre professores e alunos; 

 - A gestão democrática das escolas envolvendo a participação de todos os parceiros 

educativos na resolução dos problemas em espaço escolar é relevante para a resolução dos 

conflitos sociais nas escolas. Sendo que as condições sócio-económicas das famílias são um 

aspecto bastante importante na dotação de meios para evitar e gerir situações de conflito. 

 

 

 

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

 

1.  Criação de uma página Web SOS Bullying, como espaço de denúncia, debate e 

esclarecimento de informações .  Como apoio à gestão desta página estariam os professores e 

alunos com formação especializada.      

 

 

 

2. Workshops/ actividades interactivas, promovidas pelos alunos sobre o tema para os  

Encarregados de Educação, com objectivo  de os envolver no processo educativo e de os 

dotar de competências na formação dos seus educandos. 

 

 

 

3. Criação de uma disciplina Opcional, com o objectivo de mobilizar os alunos que apresentem  

um maior grau de maturidade para implementar   actividades lúdicas, positivas, que tendam a 

contrariar os comportamentos agressivos: teatros, debates, festivais de música, desporto e 

outras que sejam do interesse dos alunos e captem as suas energias  .  

 

 


