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 E. B. 2, 3 Roque Gameiro
Circulo: Lisboa
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

A violência é um problema que nos últimos anos se tem agravado dentro das escolas
portuguesas, atingindo não só alunos, mas também professores e funcionários.
Num estudo recente apurou-se que 57,5% dos alunos entre os 11 e 16 anos estão envolvidos
em comportamentos provocatórios ou agressivos. Entre esse tipo de comportamentos
destaca-se o bullying que, não sendo uma realidade nova, está a assumir proporções
relevantes na nossa sociedade e pode revestir várias facetas que vão desde a agressão física e
verbal às ameaças e intimidações, extorsão ou roubo ou marginalização de colegas.
A presente forma de violência é executada por jovens, que de forma consciente e deliberada
procuram “ferir” os outros física ou psicologicamente. O sofrimento da vítima, na maior parte
das vezes, passa despercebido aos pais, professores e sociedade em geral, sendo apenas
perceptível através da fobia à escola, do baixo rendimento escolar e depressão, entre outros
sinais.
Para esta situação que se vive em muitas escolas, de acordo com alguns especialistas, tem
contribuído o desemprego, o aumento do consumo da droga, o apelo ao consumismo, a
ausência de valores e o excessivo tempo que os pais passam fora de casa sem possibilidades
de acompanhar os filhos, deixando-os ao abandono e sem rumo. Por outro lado, os alunos
passam muito tempo na escola, metidos dentro de uma sala de aula, sem possibilidades de
conviver ou participar em actividades de carácter lúdico ou desportivas onde possam
exteriorizar a sua tensão.
Este tipo de violência deve ser divulgado e denunciado por todos – vítimas e espectadores –
porque só o conhecimento desta realidade e das suas consequências poderá permitir uma
reflexão e a tomada de medidas que previnam ou evitem este comportamento
transformando a escola num lugar pacífico, agradável e de bom relacionamento entre todos.

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. Criação de legislação que preveja a nomeação de dinamizadores culturais para ocupar os

alunos em actividades lúdicas, durante os tempos livres.

2. Criação de leis específicas para a aplicação de castigos mais rigorosos aos prevaricadores.

3. Colocação de câmaras de vigilância em todos os estabelecimentos de ensino, para garantir
uma melhor segurança do recinto escolar e evitar actos de violência ou de bullying.

