
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: Colégio São Martinho 

Circulo: Coimbra 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Quando as crianças ou jovens são vítimas de bullying ou mesmo de 

agressões esporádicas podem tender a calar-se, por receio de represálias ou 

por vergonha. São os sinais detectados por observadores atentos, como os 

pais ou professores, que muitas vezes, principalmente se houver 

coordenação entre ambos, permitem a detecção do problema. Sintomas, 

antes inexistentes, podem servir de alerta: dificuldade em adormecer; falta de 

apetite; tristeza; falta de vontade de ir ao recreio, procurando retardar a saída 

da sala; interacções suspeitas, observadas pelos professores quando 

passam nos recreios; quebra do rendimento escolar. 

Quanto aos professores, se alguns casos chegam à imprensa e aos tribunais, 

a maior parte fica também no silêncio. Que razões levam os docentes a não 

fazerem denúncia à Polícia? Podemos incluir entre outras a vergonha; o 

receio de represálias; a morosidade dos processos judiciais, em que cada 

passo volta a abrir a ferida; o descrédito na obtenção de justiça; enfim, um 

sem número de razões. 

E o que acontece a cada uma destas vítimas? Apesar da diversidade de 

reacções, certamente não deixará de haver, entre as marcas que ficam, 

medo e sentimento de que a escola deixou de ser um lugar seguro, pelo 
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menos enquanto os agressores circulam impunemente. A escola precisa de 

ser um lugar realmente seguro e só quem não vive nela pode acreditar que 

estas situações não fazem parte crescentemente, em maior ou menor grau, 

dos seus problemas. 

No ano lectivo passado, de acordo com os dados do Observatório da 

Segurança Escolar, foram registadas 185 agressões a professores nas 

escolas e nos arredores, ou seja, uma média de um caso por dia, 

contabilizando apenas os dias de aulas. O número de agressões aq alunos 

não foram contabilizadas.      

 

 

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

 

1. A criação de uma petição a apresentar na Assembleia da república no 

sentido de esta legislar no sentido de criminalizar a violência escolar;      

 

 

2. Criar uma linha de apoio aos alunos semelhante á linha SOS professor, 

para denúncias de situações de violência; 

 

 

3. Aumentar a presença das equipas da escolar segura no meio escolar 

e sua envolvente, de forma a poder prevenir situações de vilolência. 

 


