
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 Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. João Lúcio 

Circulo: Faro 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A escola deve ser um lugar seguro, onde possamos aprender e estar com os 

nossos amigos. Situações de indisciplina ocorrem muitas vezes, mas esse é um 

fenómeno interno e intrínseco à escola. Outra coisa bem diferente é a 

violência física ou psicológica que é praticada para intimidar, excluir, humilhar 

e perseguir pessoas mais frágeis ou vulneráveis.  

Dado que este fenómeno, também designado como “bullying”, tem vindo a 

aumentar nas nossas escolas (a violência em comunidades escolares é o 

fenómeno criminal que mais tem vindo a subir), pondo em risco a segurança, 

a felicidade e, nalguns casos, até a vida das crianças e jovens, é urgente pôr 

em prática medidas que o combatam e tenham um efeito dissuasor.  

Neste sentido propomos: 

 

 

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

 

1.        Que se dê maior visibilidade a este fenómeno, nomeadamente através 

do apoio da televisão pública a programas, séries juvenis e debates sobre a 

violência em meio escolar;  

 

 

2.        Que seja implementada uma maior fiscalização dos espaços escolares, 

tanto através da videovigilância como da preparação de professores e 
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auxiliares de acção educativa para lidar com este tipo de situações. 

  

 

 

3. Que se promovam, na escola e na comunidade, acções de informação, 

palestras, debates e peças de teatro que abordem o tema, mostrando a 

importância de conseguir falar e denunciar os actos de agressão. 

                

 


