
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 e Secundária de Ourém 

Circulo: Santarém 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A existência de pelo menos um técnico especializado em bullying a trabalhar nas escolas por 

concelho poderá proporcionar a prestação de apoio psicológico tanto às vítimas como aos 

bullys, de modo a minimizar, nas vítimas, as consequências da violência a que foram sujeitas 

e, trabalhando a personalidade/possíveis situações perturbadoras dos agressores, prevenir 

novas acções violentas por parte dos bullys. 

A realização de reuniões entre a Direcção e os representantes das turmas, que deverá incluir, 

obrigatoriamente, o tema da violência escolar, pode constituir um meio eficaz de detecção 

precoce e atempada ou até de prevenção de casos de violência escolar; os Directores de 

Turma, Delegados e Subdelegados devem sentir-se na obrigação de denunciar qualquer 

situação efectiva de violência de que tenham conhecimento ou que suspeitem que possa vir a 

constituir um caso de bullying na escola, apresentando-o à Direcção, para se poderem tomar 

medidas. Os participantes nas reuniões devem ter consciência da importância do carácter 

sigiloso das mesmas em relação a assuntos que possam colocar os denunciantes em perigo. 

A existência de uma caixa de dúvidas, que deverá estar acessível a todos os alunos, 

professores e funcionários, poderá constituir um meio alternativo importante para superar a 

barreira do receio da exposição; podem ser nela colocadas dúvidas ou confissões, que podem 

ser anónimas, assinadas ou identificadas com um pseudónimo. As situações expostas serão 

entregues ao técnico/psicólogo da escola e encaminhadas/respondidas da forma que o 

mesmo, ouvida a Direcção se necessário, entender ser mais adequada a cada caso.  

 

 

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

 



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. 

1. Existir pelo menos um técnico especializado em bullying nas escolas por concelho. 

 

 

2. Ser obrigatória a realização de uma reunião, pelo menos por período, entre a Direcção e os 

Directores, Delegados e Subdelegados de Turma, para debater assuntos relacionados com a 

vida escolar, nomeadamente possíveis casos detectados de violência física ou psicológica 

entre os elementos da comunidade escolar. 

 

 

3. Existir em cada escola uma caixa para apresentar dúvidas sobre o tema. 

 


