
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 EB 2,3 Freixo de Espada à Cinta 

Circulo:       

Sessão:       

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Nas escolas há dois grandes tipos de violência – física e psicológica. Estes dois tipos de 

violência podem ainda ser classificados de esporádica ou contínua. Violência esporádica é 

aquela que ocorre quando alguém, por exemplo, tenta resolver problemas pessoais 

recorrendo à agressão. A violência contínua, denominada “bullying”, é aquela que é exercida 

continuamente sobre um determinado grupo ou uma determinada pessoa.  

Ambos os tipos de violência são graves e tem vindo a crescer em meio escolar. Hoje em dia 

vê-se, com muita frequência, alunos a agredirem-se verbalmente ou fisicamente em todos os 

cantos da escola e vê-se alunos completamente sozinhos, com medo de tudo e de todos, 

fugindo dos que podem ser os seus agressores habituais. Estes alunos (os que normalmente 

sofrem de bullying) são os que inspiram mais cuidados e os que precisam mais da nossa 

atenção, pois costumam ser pessoas com baixa auto-estima, que não têm coragem de 

denunciar os seus agressores com medo de represálias, e que acabam por ter medo de vir 

para a escola ou, em casos extremos, tentam mesmo o suicídio. 

 

 

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

 

1.  Realizar campanhas de sensibilização através de palestras para toda a comunidade 

escolar, de modo a tornar o problema do conhecimento de todos e apelar à atenção e 

colaboração de todos na sua resolução; 
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2.  Criar um Gabinete de Apoio à Vítima de Violência (GAV), onde as vítimas possam falar 

abertamente sobre as agressões e onde possam ser ajudadas e aconselhadas devidamente. 

Este gabinete deveria ser presidido por um psicólogo e/ou professores que pudessem prestar 

o auxílio necessário; 

 

 

3.  Criar uma Associação Anónima de alunos e/ou professores e/ou agentes operacionais, 

que patrulhassem a escola, de modo a denunciarem casos de violência verificados ou 

contribuir para a diminuição desses casos. 

 


