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: Básica do 2º e 3º Ciclos do Teixoso
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Distrital

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

A violência no meio escolar entre crianças e jovens, fenómeno que os americanos chamam de
“Bullying”, já chegou às nossas escolas. Bater, insultar, empurrar, humilhar/provocar não são
brincadeiras de crianças ou jovens. Sobretudo quando se tornam atitudes rotineiras,
intencionais e consecutivas em que os agressores são sempre os mesmos e as vitimas
também, e estas agressões ocorrem sem motivação evidente no contexto específico da
escola. Este fenómeno merece toda a atenção e medidas concretas, podendo estas envolver
intervenções preventivas ou penalizações específicas. Pois, o sucesso das intervenções para
travar o bullying depende de uma sequência de acções. À escola compete a organização
específica para combater a violência no seu meio, mas a tutela tem o seu papel, pois deverá
reforçar o pessoal não docente, colocar nas escolas técnicos da área psicossocial, e deverá
proporcionar acções de formação aos professores e pessoal não docente.

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

1. Recomendamos que em todas as escolas sejam criados gabinetes de atendimento

constituído por técnicos da área psicossocial, nomeadamente psicólogo e por professores,
onde a criança ou jovem vítima de violência se possa dirigir a fim de denunciar o agressor ou
agressores, receber todo o apoio / sugestões como agir perante a situação específica e deste
modo, a escola possa agir mediante situações concretas. Estes comportamentos parecem ter
uma origem muito precoce, pelo que caberia a este gabinete construir um instrumento de
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registo de comportamentos agressivos, logo no pré-escolar ou no 1º Ciclo a fim de poder
caracterizar possíveis agressores no futuro e assim, prevenir e intervir precocemente.

2. Recomendamos em contexto escolar, a

promoção de

acções de formação / de

esclarecimento aos Encarregados de Educação e aos alunos. Estes programas de prevenção
deverão ser dinamizados por alunos sob orientação de professores e técnicos da área
psicossocial. Envolvendo os alunos, os encarregados de educação aproximam-se mais à escola
e terão um papel mais activo na prevenção deste problema.

3. A fim de promover um melhor relacionamento interpessoal na escola, os alunos mais
velhos com determinado perfil, participarão activamente na recepção dos alunos mais novos
e serão responsabilizados pela orientação e protecção desses mesmos alunos ao longo do
ano. Serão uma espécie de preceptor. Esta medida será aplicável a partir do 1º ciclo.

