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Projecto de Recomendação: 

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

 
Desde o tempo dos nossos pais, a violência nas escolas é uma realidade, sempre o foi. 

Alunos que não se enquadram nos padrões impostos por esta sociedade que é a vida escolar 

sofrem por serem “diferentes”. Hoje em dia, já todos temos formação e informação para saber 

lidar com este problema agora identificado como bullying. É preciso, no entanto, continuar a 

educar todos, e principalmente os “bullies”. Descobrir por que motivo continuam a deixar que a 

violência verbal e física faça parte do dia-a-dia de muitos. 

 É preciso fazer com que todos saibam viver numa sociedade respeitadora e que cumpre os 

valores de um mundo melhor, transformando os alunos de hoje em adultos responsáveis do 

amanhã.  

 

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

1. Criar um dia/tarde (dependendo dos horários dos alunos) com actividades  (exercícios,  

jogos e acções de sensibilização com especialistas) de modo a confrontar as vítimas e os 

agressores com este problema. Podem fazer-se pequenos grupos de “conversa”, dando 

oportunidade aos alunos de se conhecerem melhor a si próprios, para que possam também 

conhecer e respeitar os sentimentos, as emoções e o pensamento dos outros. 

 

2. Estabelecer sanções adequadas para os alunos que forem vistos a praticar bullying, 

aumentando as consequências nos casos de violência em meio escolar: o pagamento de 

uma multa pecuniária (a quantia varia dependendo da gravidade da situação) ou, por opção 

do encarregado de educação, a prestação de serviço comunitário na escola. 

 

3. Um conjunto de alunos que se voluntariava para zelar pelos alunos mais novos. Estes 

alunos seriam designados por um conjunto de professores que se certificaria de que estes 

se enquadravam no perfil desejado para desempenhar as funções acima referidas. A 

vantagem desta medida é que não teria custos financeiros para a escola. 

 


