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: E.B. 2/3 Monsenhor Miguel de Oliveira
Circulo: Aveiro
Sessão: Escolar

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

A violência nas escolas mais conhecido por Bullying é um desrespeito do direito cívico e
moral de qualquer aluno. Cada aluno deveria sentir-se seguro no que é a sua “2ªcasa”, a
Escola.
A violência em comunidade escolar não é um problema dos tempos de hoje (século XXI), esta
permanece nos nossos dias desde há muitos anos atrás. Mas, só agora é vista mais ao
pormenor e com maior preocupação, já que agora não só os alunos são vítimas desta, como
também funcionários, e até professores dentro das próprias salas de aula e por vezes, fora do
meio escolar
A violência não é só física, mas também verbal ou psicológica, métodos de violência que
podem fazer com que a vítima venha a ter sérios problemas a nível psicológico devido à
continuidade da agressão a que esta é exposta.
A violência física é mais utilizada por agressores do sexo masculino, sendo as vítimas também
deste mesmo sexo. Já a violência verbal e/ou psicológica é mais característica dos agressores
do sexo feminino, que espalham boatos, chamam nomes ou gozam com o estatuto social,
religião, etnia ou então com a forma de vestir e forma de apresentação da vítima, o que leva a
um grande descontrolo emocional por parte da vítima, sendo provável esta ficar
psicologicamente perturbada levando esta a cometer suicídio ou então usando formas de
escape à dor como, por exemplo, a mutilação voluntária
A vida pessoal devia ser deixada para trás a partir do momento em que se passe dos portões
da escola para dentro, porque cá dentro ninguém é diferente independentemente dos
problemas privados, todos temos o direito de ser tratados com respeito e ter a liberdade de
andar pelo espaço do recreio sem medo e sem ter de estar escondido
Algo tem de ser feito para prevenir e se possível erradicar este problema das escolas do nosso
país, para podermos também ser um exemplo para outros países para que diminuam o
número de casos. A Escola Monsenhor Miguel de Oliveira da freguesia de Válega, concelho de
Ovar do distrito de Aveiro, apresenta agora três medidas de recomendação para combater a
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violência nas nossas escolas:

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

1. Realização de um teste de personalidade no inicio do ano lectivo para diagnosticar

possíveis problemas psicológicos por parte do gabinete de psicologia. Repetir no meio do ano
lectivo para comparar resultados e delinear estratégias de actuação.

2. Acções de Formação para auxiliares de acção educativa, professores e encarregados de
educação sobre temática. Estas formações destinam-se a prevenir, identificar e actuar
mediante a prática de bullying.

3.

