
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 EB 2,3 Francisco de Arruda 

Circulo: Lisboa 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Os alunos desta escola debateram o tema "Violência em meio escolar", dando especial 

evidência ao Bullying. 

O bullying é definido como a prática de actos de violência física ou psicológica de modo 

intensional e repetido, exercida por um individuo, ou grupo, contra uma ou mais pessoas com 

o objectivo de intimidar,agredir, humilhar ou angustiar. 

As autoridades e a sociedade em geral devem tomar consciência da gravidade deste 

fenómeno, criando medidas, acções de prevenção e soluções para que a comunidade escolar 

se sinta em segurança. 

 

 

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

 

1. Os recreios e outros espaços das escolas devem estar mais vigiados, por isso é necessário 

contratar mais assistentes operacionais e colocar câmaras de vigilância nos locais mais 

inacessíveis da escola, que são frequentados por alunos, ou que podem ser acedidos pelo 

exterior da escola. 

 

 

2. Escolas, centros de saúde, polícia e encarregados de educação devem tomar consciência da 

gravidade do bullying, criando medidas para o combater: desenvolver projectos pedagógicos 

(com carácter obrigatório) nas escolas para prevenir a violência; os médicos de família devem 
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estar mais sensibilizados e encaminhar qualquer suspeita para consultas grátis de psicologia, a 

polícia e os pais devem estar mais atentos.  

 

 

3. Dar mais visibilidade a este fenómeno social, através de campanhas de sensibilização na 

televisão pública (e não em canal por cabo), na rádio e na imprensa.  

 


