
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 Básica de Gavião 

Circulo: Portalegre 

Sessão: Básico  

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A violência na escola é cada vez mais uma preocupação constante de todos os intervenientes 

no espaço escolar. Sendo o bullying descrito como actos de violência física ou psicológica, 

intencionais ou repetidos, por indivíduos, geralmente, em grupo, consideramos que a escola é 

um local propício para que tal situação ocorra facilmente. Este fenómeno tem ganho 

expressividade nas últimas décadas, consequência natural das mutações sociais vividas. 

Consideramos que o cidadão do século XXI deve ser um "Cidadão do Mundo" e, por isso, ser 

detentor de saberes e competências multidisciplinares, o que "obriga" a um ensino de maior 

qualidade. Esta qualidade só será garantida com a erradicação da violência em meio escolar, 

que se expressa na generalização de sentimentos de ansiedade, insegurança, fraca auto-

estima, desinteresse, desmotivação, reacção de auto-defesa, apatia, angústia, agressividade e 

dificuldade de relacionamento entre os membros da Comunidade Escolar. 

Cabe a todos prevenir estas situações e, em conjunto, unir esforços e apostar em fazer a 

mudança. Neste sentido, apresentamos e defendemos as medidas abaixo indicadas..  

 

 

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

 

1. Neutralizar grupos de bullies existentes no espaço escolar, penalizando os agressores de 

forma mais rápida e "severa". 

 

 

2. Criar uma associação de alunos eleitos em parceria com professores e outros técnicos (ex. 
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psicólogos) para ajudar as vítimas de violência escolar e tentar gerir situações de conflito. 

      

 

 

3. Instalar câmaras de videovigilância que estejam ligadas 24h por dia com efeito preventivo e 

auxílio na identificação dos transgressores. 

 


