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 com 3º Ciclo do Ensino Básico Abade de Baçal
Circulo: Bragança
Sessão: Básico

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

Entende-se por “bullying” o fenómeno de provocação/ vitimação/ intimidação, quando um
indivíduo ou um grupo têm a intenção de causar mal-estar ou danos físicos a um indivíduo ou
a um grupo em meio escolar. Isso pode acontecer ao longo do tempo e tende a ser frequente
e regular.
Tanto os agressores como as vítimas envolvidos em situações de violência em meio escolar
vivem uma existência de instabilidade emocional que provoca o medo e, por consequência, a
insegurança permanente.
O agressor é sempre vítima de violência física ou psicológica em ambiente familiar de
permissividade ou de autoritarismo. Considerando que a permissividade é uma vivência sem
regras nem limites, onde o indivíduo, demasiado impulsivo, em qualquer idade, faz o que
muito bem lhe apetece, facto que conduz, mais tarde, à libertinagem e à formação de gangs.
O autoritarismo é uma existência com demasiadas regras (rigorismo e repressão), que pode
levar a comportamentos desviantes, tais como o álcool, a droga e a prostituição. Dependente
quer da primeira, quer do segundo, os agressores pretendem chamar à atenção da sociedade,
pela sua perda de auto-estima, sendo muito introvertido exercendo violência sobre os outros.
O perfil da vítima é fruto de uma educação repressiva, não desenvolvendo opiniões próprias,
sendo obrigada a actuar em função de uma estrutura familiar pré-estabelecida. Resulta daqui,
também uma perda da auto-estima, em que o indivíduo só vale se cumprir o que os outros
lhe ditam. Por consequência, torna-se solitário e associal, pelo que é incapaz de se defender.
Conclusão: os extremos tocam-se, o autoritarismo produz os mesmos efeitos psicológicos que
a permissividade.
Estudos feitos em vários países revelam que os comportamentos de bullying são comuns em
15% dos estudantes das escolas, sendo que o fenómeno da violência em meio escolar é
transversal a todas as classes sociais. Em Portugal, 73% das crianças entre os 7 e os 12 anos
são agredidas às vezes e 5% muitas vezes.

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.

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

1. Criar condições para permitir a contratação de educadores sociais pelas Escolas Básicas e

Secundárias, onde tal se justifique.

2. Implementar um sistema de aplicação de multas ou coimas, nos Encarregados de Educação
– suspensão do abono de Família e/ou as regalias da Acção Social Escolar, ou pagamento
pecuniário (de 50 euros a 250 euros).

3. Permitir que se crie uma legislação própria, para os aposentados das forças de segurança
pública poderem integrar, em regime de voluntariado, no âmbito da Escola Segura, o
contingente de Auxiliares de Acção Educativa.

