
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: EB 2,3 Dr. Carlos Pinto Ferreira - Junqueira 

Circulo: Porto 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Pretendemos que em cada escola exista um gabinete para apoiar as vítimas de bullying 

composto por um psicólogo, funcionários, alunos, ex-bullies que tenham mostrado 

arrependimento, vítimas de bullying e professores. Deverá existir um site e um e-mail para 

que a vitima possa denunciar o seu caso. Os alunos apanhados em actos de violência deverão 

ser punidos. Em casos mais severos, em que o agressor demonstre comportamentos violentos 

sucessivos, o aluno será suspenso ou até mesmo expulso. Em casos menos severos, em que o 

agressor mostre arrependimento, deverá realizar trabalho comunitário, com o intuito de 

aprender a servir a comunidade e a trabalhar para o bom funcionamento da escola. Para além 

disto e sem excepção, todos os alunos violentos - bullies devem ter acompanhamento 

psicológico. O desenvolvimento de parcerias com associações de apoio à vitima já existentes  

promove a troca de experiências e a criação de modos de actuação comuns, levando a uma 

maior probabilidade de sucesso.    

 

 

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

 

1. Criação de um gabinete de apoio para a não-violência e à convivência escolar onde se 

aplicam medidas de ajuda à vítima e dinamização de um e-mail e um site associados. 

 

 

2. Os alunos que forem apanhados em actos de violência na escola deveriam ser castigados 
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com suspensão, expulsão da escola ou cumprimento de serviços comunitários. 

 

 

3. Desenvolver estratégias de trabalho por meio de parcerias com instituições 

governamentais, não governamentais e com serviços de psicologia, de modo a combater a 

violência escolar. 

 


