
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 Azambuja 

Circulo: Lisboa 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Os alunos da nossa comunidade escolar ainda não tiveram um contacto muito directo e 

aberto com a violência escolar, isto porque na nossa escola, não existem grandes registos de 

violência escolar, contudo, é frequente verificarem-se pontualmente alguns indícios de 

bullying e por vezes casos de violência escolar, facto pelo qual apresentamos algumas 

medidas que tentam minimizar esses casos, ou tentar actura de forma a prevenir a ocorrência 

destas situações. Também chegamos à conclusão que os encarregados de educação, não 

possuem muita abertura para falar deste assunto com os seus educandos, e para além disso 

não têm grandes conhecimentos ao nível de sintomas que os seus educandos possam 

apresentar em caso de violência ou bullying. Deste modo achamos pertinente, disponibilizar 

alguma formação, informação e estratégias, para que consigam dialogar com os seus 

educandos, sobre o tema. Ainda pela análise das áreas de interesse, mais actuais, do nosso 

público alvo, chegamos à conclusão que a tecnologia é o que mais atrai e consegue fazer 

chegar mais informação a cada um, e de uma forma mais apelativa, deste modo, propomos 

algumas medidas, mais direccionadas para a sua área de interesse. Estas medidas também, 

dão alguma liberdade e flexibilidade para alargar os conteúdos, mesmo a partir de casa e a 

qualquer hora. Tentamos ainda dinamizar outro tipo de actividades, em que se possa aliar a 

liberdade de expressão, com a responsabilidade. 

 

 

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.   Criação de uma metodologia de acompanhamento de todos os alunos. Esta 

metodologia consiste no apadrinhamento pelos alunos mais velhos, dos alunos mais novos, 

assim seria: os alunos do 9º ano seriam padrinhos ou madrinhas de alunos do 4º e 7º ano, os 

do 8º ano seriam padrinhos dos do 3º e 6º ano, os do 7º ano seriam padrinhos dos do 2º e 5º 

ano. Os alunos do 1º ano teriam como madrinhas e padrinhos os professores. Este 

apadrinhamento teria como finalidade uma protecção, acompanhamento e aconselhamento 

dos alunos mais novos, que teriam nestes uma segurança, ou porto seguro. 

 

 

2.   Criação de um clube ou "associação de estudantes", que funcionaria como polícia da 

escola. Seria formado pelos alunos mais velhos ou através de apresentação de listas sujeitas a 

votação. Este clube teria como função policiar a escola, mas também desenvolver actividades 

para: promover o bom ambiente escolar (por exemplo: actividades inter-turmas para a 

promoção da confiança, interajuda, etc); promover a informação e sensibilização da 

comunidade nesta temática (através de exposições com trabalhos elaborados pelos alunos 

nesta temática, elaboração de materiais de informação rápida - folhetos); promover patrulhas 

para o controlo da violência; palestras para os educandos de modo a alertar para os sintomas 

de bullying.  

 

 

3.  Construção de uma equipa tecnológica, que esteja integrada nas expectativas da 

população jovem actual, construindo um blogue, para divulgação de conteúdos, artigos, 

documentários, notícias, estatísticas sobre a violência escolar, mas que também possa incluir 

um local, ou chat, para discussão de ideias. A turma administradora do blogue, colocaria e 

actualizaria notícias sobre o tema, indicaria sítios da internet com interesse, através de 

hiperligações, colocaria vídeos educativos. No jornal da escola poder-se-iam divulgar acções e 

actividades desenvolvidas neste âmbito.    

 


