
 

 

Intervenção na Escola 

Além da informação e prevenção de alunos, professores e pais é imprescindível definir 

limites claros através da definição de intervenções internas da Escola e do estabelecimento 

de sanções progressivas. 

Como a identificação e a intervenção precoces são decisivas, foram desenvolvidas Linhas de 

Ação para os Diretores de Turma e para a Equipa de Apoio, assim como medidas de apoio 

para vítimas e agressores que devem ser transmitidos a todos. 

 

Linhas de Ação para os Diretores de Turma e Equipa de Apoio 

 

Início do ano letivo → em todas as turmas Acordo contra 

Bullying/Cyberbullying (Diretor/a de Turma) 

 

Em casos concretos →  Reação rápida e ações do Diretora de Turma: 

1. Clarificação dos factos          

   Falar com vítima       

   Falar com o/s agressor/es      

   + eventualmente falar com outros alunos de confiança  

2. É Bullying/Cyberbullying? 

3. Decisão sobre medidas e sanções        

  Inicialmente acordo sem sanção      

  Em caso de reincidência ou casos graves com sanção  

4. Monitorização posterior dos comportamentos (Diretor de Turma) 

5. Trabalho com a turma (Diretor de Turma) 

6.  Apoio das vítimas e dos agressores (Psicóloga Escolar/Pedagoga Social) 



Informações adicionais   

 

 Dossier Bullying/Cyberbullying–Intervenção na sala de trabalho dos professores 

do Liceu e na sala de professores da Primária 

 Página Internet EAL: A Escola / «Melhor Escola-Melhor Vida» / Projeto Anti-Bullying 

 

Medidas e Sanções 

 

Na intervenção do Bullying é a solução que é está em primeiro plano. 

As medidas pedagógicas têm um papel significativo. 

A sanção refere-se ao comportamento, não às pessoas. 

 

Progressão de Medidas e Sanções: 

 

1. Pedido de desculpa dirigido ao agredido 
 

2. Compensação Agressor-Vítima – Reparação do dano originado 
 

3. Reunião do Diretor de Turma com os pais do agressor 
 

4. Informação da Direção da Escola 
 

5. Reunião da Direção da Escola com os pais do agressor  
 

6. Trabalho social na comunidade escolar  
 

7. Trabalho/apresentação sobre Bullying/Cyberbullying 
 

8. Aplicação de medidas educativas do regulamento escolar  
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