
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 de Alcanena 

Circulo: Santarém 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

“A violência na escola traduz-se numa grande diversidade de comportamentos anti-sociais 

(qualquer forma de opressão ou de exclusão social, agressões, vandalismo, roubo) que podem 

ser desencadeados quer por alunos quer por outros elementos da comunidade escolar. Estes 

problemas são, normalmente, associados quer a baixos níveis de tolerância quer a 

dificuldades no desenvolvimento moral e na auto-estima das vítimas e dos agressores. O 

fenómeno da violência está, também, intimamente associado aos princípios fundamentais da 

democracia e à defesa dos direitos humanos.” 

(Joaõ Amado e Isabel Freire, 2001) 

Conscientes do número crescente de casos de violência escolar, as nossas propostas vão no 

sentido de sugerir medidas preventivas, assentes na corresponsabilização de todos os 

intervenientes (professores, alunos, funcionários, técnicos e encarregados de educação), pois, 

nesta matéria como noutras, acreditamos que mais vale prevenir do que remediar. 

 

 

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

 

1.  Criação de um grupo de trabalho multidisciplinar, - Helpying - em cada Agrupamento, 

constituído por uma equipa multidisciplinar (docentes, funcionários, técnicos especializados) 

com o objectivo de dinamizar sessões de informação para professores, funcuionários, alunos 

e encarregados de educação sobre violência escolar; produzir panfletos de prevenção ao 

bullying; auxiliar e acompanhar os alunos vítimas de bullying; criar um fórum online. 

 



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. 

 

2. Inclusão na avaliação externa das escolas de uma ponderação relativa ao número de casos 

de bullying, no sentido de garantir que a violência em meio escolar integra o Projecto 

Educativo das Escolas, responsabilizando os diversos intervenientes (professores, alunos e 

funcionários) pela sua prevenção e controlo. 

 

 

3. Definição de uma estrutura preventiva de combate à violência escolar, através da 

dinamização dos intervalos dos alunos do 1º ciclo, no sentido de desenvolverem actividades 

lúdicas e recreativas que despertem para as regras sociais e a interacção entre todas as 

crianças. 

 

 


