
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 Integrada de São Bruno 

Circulo: Lisboa 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A violência em meio escolar pode apresentar-se de diferentes formas, sendo conhecida por 

bullying a mais temida dos alunos que são vítimas do mesmo. Este tipo de agressão pode ser 

físico, verbal, psicológico ou material. Em todas as situações, surge de forma intencional e 

repetida, por parte dos agressores. Estes comportamentos desviantes, poderão não ter 

origem na escola, mas é nela que muitas vezes se fazem sentir e ocorrem com frequência nos 

intervalos. Neste sentido, urge tomar decisões concretas no sentido de prevenir e/ou 

combater estes comportamentos anti-sociais. 

É nossa convicção, que a existência de uma efectiva vigilância na escola e uma maior 

sensibilização da comunidade educativa poderá contribuir para minimizar o problema. 

Além da prevenção também é necessário actuar, quando situações de violência acontecem. 

Os agressores têm que ser responsabilizados e penalizados pelos seus actos! 

 

 

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

 

1.  Deverão existir pelo menos dois seguranças especializados no horário escolar, de acordo 

com o número de alunos (um por cada trezentos, dois por cada quinhentos, três por mil e 

quatro por mais de mil e trezentos). A escola não pode ter horário lectivo sem vigilante ao 

serviço: o tempo de pausa de um vigilante para almoço, por exemplo, deve ser sempre 

garantido por outro que terá a sua pausa em horário não coincidente. 
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2.  Os alunos praticantes de violência deverão obrigatoriamente participar de um programa 

próprio para alunos agressores, que deverá incluir conversas/consultas com o/a psicólogo/a, 

sessões de sensibilização com técnicos especializados, por exemplo com agentes da Escola 

Segura e ainda actividades dirigidas ao perfil dos alunos (por exemplo desportivas/físicas que 

os ocupem e lhe incutam valores e regras de convivência social). Além disso, estes alunos 

ficarão impedidos de usufruir de intervalos, actividades extracurriculares lúdicas. 

 

 

3. Criação de um dia ou uma semana escolar contra a violência, a nível ministerial, para 

realização de uma campanha anual de sensibilização da Comunidade Escolar sobre violência 

escolar, trazendo especialistas às escolas e assim sensibilizar os alunos que não devem 

compactuar com situações de violência. 

Aproveitando este momento, as escolas devem reflectir sobre resultados obtidos em estudos 

sobre violência escolar (por exemplo, questionários aplicados e respectiva análise).  

 


