
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 INTEGRADA DE COLMEIAS 

Circulo: LEIRIA 

Sessão: ENSINO BÁSICO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

          Nós, jovens conscientes da realidade que se vive no dia-a-dia das nossas escolas e 

preocupados com o nosso futuro, concluímos que agir através de medidas preventivas, de 

sinalização e de apoio é a forma ideal de a sociedade combater o problema crescente da 

violência em meio escolar, o tão ultimamente falado “bullying”. 

          A violência na escola caracteriza-se por actos de indisciplina, insultos, agressões físicas, 

intimidação, danos em bens pessoais, sendo que o agressor causa sofrimento a alguém que 

considera menos forte física e/ou socialmente.  

          Consideramos que é importante não descurar o papel não só dos nossos Governantes, 

mas também o da Família e o da Escola, pelo que é fundamental conjugar esforços com o 

objectivo de globalmente se reforçar a educação para os valores e de desenvolver acções que 

contribuam para o exercício da cidadania.  

          No seio da família, as crianças devem ser habituadas a reconhecer as diferenças e a 

saber respeitar os outros, independentemente das suas qualidades e defeitos. Os pais, ou 

pessoas mais próximas de cada jovem, devem aprender a identificar eventuais sinais de alerta 

inerentes a situações de “bullying” em que os seus filhos possam estar no papel de vítimas ou 

de agressores. 

          No seio da escola deve promover-se a integração de todos por igual e sancionar os que 

fomentam os actos de violência e quebram as regras definidas. 

Assim, após debate de ideias sobre o tema, propomos que sejam desencadeadas as seguintes 

medidas: 

 

 

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

 



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. 

1.  Implementação de um Código de Conduta específico para cada escola, em que sejam 

identificados os comportamentos desviantes e geradores de conflito para os quais os próprios 

alunos propõem medidas de resolução dissuasoras e/ou sancionatórias que os infractores 

deverão cumprir. 

 

 

2.  Criação de um grupo de apoio constituído por pessoas da comunidade local (por exemplo: 

reformados, pais e antigos alunos da escola) que, em regime de voluntariado, regularmente 

intervenham em momentos específicos e em actividades da escola, no sentido de actuar na 

mediação de conflitos e de sensibilizar para a importância da prevenção da indisciplina e da 

violência. 

 

 

3.  Promover novos projectos, de âmbito nacional ou local, que proporcionem animação 

lúdica e desportiva e em que se garantam espaços de oportunidade para os jovens 

reivindicarem as suas ideias e expressarem as suas necessidades. 

 


