
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: E. B. 2,3 Infante D. Fernando 

Circulo: Faro 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 A violência em meio escolar é um tema que tem vindo a ser cada vez mais discutido na nossa 

sociedade. A violência em meio escolar sempre existiu, no entanto, hoje, devido à alteração 

de muitos dos valores familiares e do crescimento das dificuldades económicas, torna-se mais 

importante que falemos dela, para que possamos resolver os problemas que estão na sua 

origem e ajudar as pessoas que sofrem com este problema que se vê em muitas escolas.  

A violência escolar relaciona-se com actos de violência verbal e não verbal, geralmente 

intencional e repetida, praticada por um ou mais indivíduos (os “bullys”), tendo como 

principal objectivo intimidar ou agredir um ou mais indivíduos incapazes de se defenderem. 

Este tipo de violência envolve a vítima e o agressor, mas também as testemunhas, que 

indirectamente também acabam por participar não fazendo nada. É assim um problema que 

envolve todas as pessoas (pais, alunos, funcionários e professores) e ao qual não devemos 

fechar os olhos. 

Assim, uma vez que os actos de violência escolar podem causar às vítimas traumas 

psicológicos que podem ficar para toda a vida, mas também porque são muitas vezes 

praticados por jovens que também podem estar a ser vítimas de carências sociais, 

económicas ou familiares, os deputados da Escola Infante D. Fernando pretendem que todos 

os alunos se unam na luta contra o Bullying (a violência física ou psicológica em meio escolar) 

e defendem a implementação das seguintes medidas de prevenção: 

 

 

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

 

1. Uma maior divulgação nos Media do que é o Bullying e como combatê-lo. Para resolver o 

problema do Bullying é também necessário informar e envolver (para além dos alunos) os 



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. 

pais, as famílias, toda a sociedade, para que saibam identificar este tipo de problemas e 

tentar solucioná-los mais rapidamente.  

 

 

2. A existência em todas as escolas de cartões recarregáveis e de identificação dos alunos 

(nome e fotografia), para acabar com os roubos. Os alunos poderão carregar estes cartões em 

máquinas. Esta é uma maneira de evitar que os alunos andem com dinheiro na escola. 

 

 

3. O aumento do pessoal não docente nas escolas, com perfil adequado e formação, assim 

como psicólogos nas diversas escolas do país. Tornar a escola mais vigiada e fornecer o apoio 

necessário às vítimas e aos agressores, para que ambos possam ser ajudados de uma forma 

adequada. 

 


