
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 Secundária José Gomes Ferreira 

Circulo: Lisboa 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O ambiente que se vive na maioria das escolas portuguesas, atravessa hoje diversas 

dificuldades. Resultado da conjuntura actual ou reflexo de fenómenos de carácter familiar, 

entre outros, traduzem-se diversas vezes em episódios de violência. 

Muitas vezes, a falta de conhecimento, desconfiança e intransigência perante as diferenças, 

promovem atitudes evitáveis entre aqueles que coabitam num espaço que se quer de 

liberdade e respeito. 

Será importante a promoção de momentos de convívio voluntário, através de actividades 

lúdicas, com a realização de jogos colectivos, torneios, concursos ou festas temáticas, entre 

todos os seus membros, incluindo os encarregados de educação, para que interajam entre si e 

se relacionem de uma forma mais pacífica.  

Actualmente, o bullying constitui um inimigo silencioso de muitos jovens das nossas escolas. 

As vítimas, declaradas ou incógnitas, devem poder contar com meios de auxílio. Muitos 

receiam pedir ajuda e enfrentam a pressão física e psicológica, afectando o decorrer da sua 

escolaridade e desenvolvimento individual. 

A mediação e gestão de conflitos assim como a orientação psicológica, permitirão ultrapassar 

traumas, recuperar a confiança e auto-estima e facilitar a integração no ambiente escolar. 

Para tal, consideramos importante a criação de um gabinete, dentro de cada escola, em 

estreita ligação com profissionais experientes nestas áreas de actuação, incluindo professores 

e funcionários que se voluntariem.  

A promoção deste apoio poderia conduzir à criação de uma rede nacional deste serviço, 

articulando e rentabilizando recursos, de modo a diminuir a violência em meio escolar. A 

escola deve ser um local de aprendizagem, crescimento e convívio seguro. 

 

 

 



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. 

 

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

 

1. Desenvolver diversas actividades lúdicas e projectos, entre toda a comunidade escolar, 

incluindo os encarregados de educação. 

 

 

2. Criação de um serviço de apoio às vitimas de bullying, em articulação com organismos que 

apoiem esta problematica. 

 

 

3.   

 


