
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: Instituto de S.Tiago, Cooperativa de Ensino CRL 

Circulo: Castelo Branco 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A violência em meio escolar é uma realidade que nos preocupa a todos e que precisa de ser 

discutida, para que se possam encontra as melhores medidas de a combater, se não erradicar.  

Pensamos que será certo dizer que não há ninguém que possa afirmar que durante todo o seu 

percurso escolar não se tenha sentido, em algum momento, menos seguro, pelas mais 

diversas razões.  

A maldade, a necessidade de afirmação, o ciúme, o querer aquilo que é dos outros, ou as 

simples diferenças de opinião, são algumas das razões que levam as pessoas a usarem a 

violência. É este o instinto animal. Mas nós, que nos consideramos e somos superiores, não 

de vemos querer agir como tal, pois somos seres racionais e falantes.  

É importante salientar que a violência escolar tanto pode ser praticada a nível psicológico 

(insultos, alcunhas humilhantes, etc.), como a nível físico, agressões, propriamente ditas 

(murros, pontapés, rasteiras sucessivas, etc.). Tanto uma maneira como outra acabam por 

trazer consequências graves par as vítimas, como por exemplo, perderem a vontade ou terem 

mesmo medo de ir à escola, isolarem-se, sentirem-se sós e tristes, e terem um ódio profundo 

pelo agressor, podendo levar à vingança. 

Estamos a ver na perspectiva da vítima, no entanto, achamos que também se deve ver na 

perspectiva do agressor, perceber os seus motivos e fazê-los parar. 

Acreditamos que os jovens devem ser educados com valores morais de respeito mútuo. 

Quando isso não funciona, algo tem de ser feito.  É por pensarmos deste modo, que 

apresentamos as seguintes medidas. 

 

 

 

 



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. 

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

 

1. A criação de um endereço de correio electrónico pela escola, onde os alunos possam fazer 

as suas queixas e/ou suspeitas de casos de violência escolar. A caixa de correio electrónico 

será consultada diariamente por um dos professores responsáveis 

 

 

2. A implantação de um gabinete que pode, ou não, funcionar a tempo inteiro, com um 

profissional especializado que iria ajudar as vítimas de violência escolar. Mas também 

conversar com os agressores, tentando saber os motivos e fazê-los parar. Os encarregados de 

educação de ambos seriam também chamados a participar na situação. 

 

 

3. A criação de associações escolares que dinamizariam diversas actividades e tomariam 

certas medidas com o objectivo de prevenir e resolver situações de violência escolar/bullying. 

 


