
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 de Formação Social Rural de Lamego 

Circulo: Viseu 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

O bullying é uma violência verbal que pode levar à violência física. É um fenómeno que se 

traduz numa desigualdade de forças. Acontece, geralmente, entre crianças da mesma idade 

(mesma escola) que exercem algum tipo de pressão, quer psicológica, quer social, sobre 

outra. Há uma ridicularização, uma persistência, quase que uma perseguição. 

O que nos levou a tratar este tema foi o facto de ser um problema grave, ainda pouco 

conhecido e ao qual as pessoas ainda não deram a devida importância. Até as escolas se 

queixam da falta de meios para o combater. 

Tem na sua base várias causas: antecedentes de violência familiar, distúrbios psicológicos, 

sentimentos de vingança e ódio, ou rebeldia. As escolas não têm capacidade para dar 

resposta a este género de situações e por vezes o melhor que conseguem fazer é chamar os 

encarregados de educação ou aplicar um castigo, no entanto essa punição não é o mais 

adequado. Depois, surgem também problemas como a falta de psicólogos e de assistentes 

sociais nas escolas, para que seja possível o acompanhamento destes jovens, tanto dos 

agressores como das vítimas. E o facto das turmas serem grandes também dificulta, pois não 

se consegue garantir igual atenção para todos os alunos. 

 

 

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

 

1. Não exercer qualquer tipo de pressão sobre a Vítima, mas sim sobre o Agressor, sendo 

essencial uma intensa intervenção psicológica com um acompanhamento e estudo do 
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contexto familiar. 

 

 

2. Incentivar os alunos a participarem em acções de civismo, solidariedade e trabalho 

comunitário, bem como confrontando-os e sensibilizando-os com situações reais em que os 

casos de bullying tenham levado o agredido e/ou o agressor ao suicídio. 

 

 

3. Sensibilizar a comunidade escolar para o facto de que o agressor merece uma nova 

oportunidade, criando-se, assim, todas as condições para a sua reinserção. 

 


