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Identificação da Escola: Instituto Educativo do juncal
Circulo: Leiria
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:

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

Não obstante a nossa tenra idade, sabemos que vivemos hoje um momento particularmente
difícil não apenas a nível financeiro mas, também,  ao nível da alteração dos valores
tradicionais, particularmente na educação escolar e  familiar. A alteração de valores tem
induzido, infelizmente, muitas vezes à assumpção de práticas e hábitos violentos  entre alunos
nas escolas, violência designada modernamente por bullying. Na nossa escola felizmente não
existem casos graves de violência. No entanto estamos conscientes do aumento deste
fenómeno e alertados para o mesmo. 

Na nossa opinião a violência escolar, muitas vezes encoberta, está relacionada
essencialmente com a falta de resposta atempada das escolas e da comunidade educativa a
fenómenos sociais que provocam violência e que nos últimos tempos têm surgido rapidamente
um pouco por todo o lado. Assim duas das nossas medidas prendem-se com a sensibilização
da comunidade escolar para a sua participação activa no combate à violência escolar e no
reforço de medidas preventivas. Outra medida está relacionada com a massificação do ensino
que cria conflitos devido às desigualdades sociais. Infelizmente nas nossas escolas escolhem-
se, muitas vezes, os amigos em função do que vestem e dos bens materiais que ostentam.
Por isso, a nossa terceira medida tem como objectivo mudar esta mentalidade.

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

1.  Criação de uma associação antibullying a nível de escola.
Recomendamos aos Presidentes de Agrupamento, aos directores escolares das escolas
estatais e particulares que promovam e incentivem a comunidade escolar a constituir uma
associação de combate ao bullying e de apoio à vitima do mesmo, a qual deverá ter um site
próprio e ter um gabinete na escola com horário de atendimento aos alunos, o qual deverá ser
prestado por um psicólogo(a).

2. Reforço da vigilância escolar.
Recomendamos ao Ministério da Educação que reforce os recintos escolares, nomeadamente
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os cantos e recantos dos recreios mais escondidos com videovigilância de forma a desmotivar
os alunos com atitudes violentas. Apesar da necessidade da contenção da despesa pública,
esta não poderá afectar negativamente áreas e sectores tão cruciais para a sociedade como a
educação, nomeadamente a parte respeitante à segurança dos alunos e dos seus bens, ou de
qualquer ataque à sua integridade física ou coação moral.

3. Regras no uso do vestuário e de bens materiais.
Constata-se que muito do bullying praticado está relacionado com a valorização da
ostentação, nomeadamente no uso de roupas de marca, da posse de gerações de telemóveis,
de outros bens tecnológicos de última geração, e de outros bens caros que não estão ao
alcance de todas as famílias, mas constituem ambição de quase todos.
Recomendamos que nos regulamentos internos da escola fique estipulado que, respeitando o
gosto individual de cada um, o vestuário dos alunos obedeça a determinados princípios com
vista a uma maior igualdade entre os mesmos. 


