
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: Agrupamento de Escolas de Campo Maior 

Circulo: Portalegre 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A escola, pela sua natureza, tende a espelhar a sociedade e ser um local onde alguns conflitos 

se agravam. 

Sendo a sociedade um espaço de competição, onde há indivíduos que querem ser superiores 

aos outros e gostam de mostrar o seu poder, é natural que num meio mais restrito, como 

uma escola, essas lutas venham também a existir. Há sempre quem tente dominar pelo 

espírito de liderança ou através da força. Quando é utilizada a violência, estamos perante um 

fenómeno tão antigo como a escola, denominado bullying. 

Este problema tem atormentado os jovens tanto a nível físico como psicológico. Os alunos 

com algumas características (físicas e/ou intelectuais) são escolhidos como vítimas dos 

“jogos” de grupos que pretendem mostrar o seu poder. Estas vítimas começam por odiar a 

escola, temer o encontro com os colegas e acabam, na maioria dos casos, com traumas que 

lhes limitam o futuro: não desenvolvem os seus conhecimentos, não se preparam para o 

futuro e falta-lhes a auto-estima necessária para enfrentar a sociedade. 

A escola e ao Estado terão de ser responsáveis por todos estes alunos: os que provocam a 

violência e os que são vítimas da violência. Cabe à escola prevenir casos de bullying com 

espaços capazes de sensibilizar os alunos para as situações a que poderão estar sujeitos, 

criando-lhes mecanismos de defesa e de denúncia. Cabe ao Estado formar a opinião pública 

para o problema da violência escolar, criando campanhas de sensibilização generalizadas 

capazes de colmatar tão grave problema. Cabe à escola punir, desde o mais pequeno indício, 

os alunos infractores para que a violência morra à nascença e os alunos conheçam as 

consequências dos seus actos. 

Assim propomos três medidas: uma centrada na sensibilização, outra na prevenção e a 

terceira na punição. 

 

 



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. Criação de um espaço dentro da disciplina de Formação Cívica onde se dê a conhecer os 

vários tipos de bullying e onde os alunos possam apresentar situações conhecidas. 

 

 

2. Existência de campanhas e programas nos meios de comunicação social sobre a violência 

na escola.  

 

 

3. Constarem, no Regulamento Interno, de forma objectiva, punições para os alunos que 

tenham práticas de bullying ainda não consideradas muito graves. 

 


