
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 com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Maximinos     

Circulo: Braga 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O bullying é um acto continuado, podendo por isto marcar um jovem para toda a vida. Ele 

pode ficar psicologicamente perturbado, não vindo a ser um cidadão confiante. Quanto mais 

rapidamente os casos de bullying forem identificados, menos probabilidade existe de 

perturbação por parte da vítima.  

Os actos são também intencionais, praticados por um indivíduo, o bully, ou grupo de 

indivíduos com o objectivo de intimidar ou agredir outro indivíduo (ou grupo de indivíduos) 

incapaz(es) de se defender. Quem ataca a vítima são pessoas com problemas familiares, por 

exemplo, e que tentam reproduzir o que vêem. É também uma maneira de tentar esconder 

uma faceta da sua vida e personalidade que não querem que os restantes indivíduos saibam. 

As medidas apresentadas neste Projecto de Recomendação têm como objectivo diminuir ou 

terminar com os casos de bullying em Portugal, pois não queremos que haja mais casos deste 

género nas escolas portuguesas. 

Porque as vítimas têm de acabar e este fenómeno negativo deve deixar de existir para os 

estudantes terem segurança na escola, vamos pôr um “travão” neste facto. Com debate e 

soluções podemos ultrapassar este drama social.     

 

 

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

 

1. Criação de um Projecto Anti-Bullying nacional a ser exercido em todas as escolas. 

Um conjunto de peritos na área do Bullying e de professores criariam um projecto exequível 

em todas as escolas do nosso país. Cada escola adaptaria esse projecto à sua realidade. Neste 

projecto constaria a punição do bully, o apoio à vítima, estratégias de identificação de 
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situações de bullying, implicando toda a comunidade nesta problemática. Os intervenientes 

seriam os psicólogos, os colegas e algumas identidades presentes no Projecto GIA (Gabinete 

de Informação e Apoio). Para ajudar à resolução deste problema o recurso à Internet seria 

bastante proveitoso (blogues, por exemplo). 

 

 

2. Maior Segurança nas Escolas 

Criaríamos um grupo de alunos que durante o seu intervalo estaria atento ao que se passava 

no seu redor, se visse algum caso estranho e achasse que era bullying, informava o adulto 

mais próximo. Também instalaríamos câmaras nas escolas de maneira a conhecermos o Bully 

e desta maneira a vítima sentir-se-ia mais segura na escola. Em conjunto com as câmaras, 

juntaríamos um ou mais seguranças (dependendo do tamanho da escola) em que um estaria 

na sala onde se encontram os vídeos das câmaras e outro a vigiar a escola. 

 

 

3.       

 


