
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: Colégio do Vale 

Circulo: Setúbal 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Os casos de Violência Escolar atingem qualquer aluno, em qualquer escola. O combate a este 

problema é uma dificuldade que as escolas e os pais lidam com cada vez maior frequência. A 

palavra de ordem é Denunciar, sem receios e a escola terá de possuir meios mais eficazes 

para actuar. Porém, como podem as escolas prevenir-se e combater uma questão sem que 

esta ganhe contornos mais violentos. Os alunos do Colégio do Vale apresentam três medidas 

que têm por objectivo a prevenção e ajudar as vitimas a ter coragem de enfrentar o problema 

que as afecta. Não nos esquecemos dos Bullies, pois por detrás de um agressor está, na maior 

parte das vezes um jovem com problemas, que também necessita de ajuda.   

 

 

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

 

1. Segurança Oculta - Apesar da época de crise, pode ser uma aposta no futuro. A instalação 

de câmaras nas escolas, em pontos estratégicos, permitindo detectar situações diversas de 

violência e transmitindo aos alunos e funcionários a segurança que merecem no local de 

estudo e trabalho. 

 

 

2. Gabinetes de Apoio - Muitas escolas ainda hoje não possuem um Gabinete de 

Psicopedagogia. A actuação de profissionais na área da Psicologia é essencial, não só na 

preparaçao de acções de sensibilização, mas também no acompanhamento e resolução de 
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casos de Violência escolar, quer na orientação à Vitima, quer com o agressor. Junto destes 

gabinetes poderia existir uma caixa, onde, aqueles que não tivessem coragem para se expor 

na denúncia de uma situação de Bullying, o pudessem fazer sem. Colocariam o seu nome no 

papel e este seria tratado em sistema de confidencialidade. 

Os casos seriam denunciados pelo gabinete que ajudaria a escola a definir os mecanismos 

mais apropriados de actuação para estas questões, nomeadamente o que fazer com o 

agressor. 

 

 

3. Sistema de Tutoria - os alunos mais velhos iriam apadrinhar os mais novos. A selecção 

destes tutores/padrinhos seria devidamente acompanhada pelos directores de turma, com o 

apoio do suposto gabinete de psicopedagogia da respectiva escola.  

Os tutores/padrinhos assumiam a responsabilidade de apoiar os alunos mais novos ou novos 

elementos da escola, ajudando, orientando e protegendo face à exposição de situações mais 

violentas. Caso tivessem conhecimento de alguma situação anómala, teriam obrigação a 

denunciar, nunca devendo actuar sobre ela.  

 


