
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 de Aradas 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

       Tal como no ano anterior, a nossa escola decidiu participar no Projecto Parlamento dos 

Jovens, dada a importância dos temas propostos e, particularmente, da luta contra o bullying 

nas escolas de hoje. As nossas propostas orientam-se no sentido de minimizar este problema 

e proporcionar aos jovens uma maior segurança dentro das instalações escolares.  

       A primeira medida que propomos, baseia-se numa estratégia posta em prática pelos 

imperadores romanos que, para acalmar a população e evitar as revoltas, organizavam jogos 

com gladiadores e distribuíam pão. A escola gostaria de apresentar, a criação de novas 

actividades durante os intervalos com o intuito de proporcionar aos alunos espaços de 

diversão e lazer, evitando assim que se envolvam em situações de violência física ou 

psicológica. Desta forma, pretende-se que os jovens reforcem laços de afectividade e 

construam um ambiente verdadeiramente democrático, onde o diálogo prevaleça.   

         Entendemos ser, igualmente importante, haver horários diferentes entre os ciclos, uma 

vez que, tendencialmente, são os mais velhos a abusarem dos mais novos. Caso os intervalos 

fossem desencontrados, a probabilidade de estes ser agredidos seria menor. Por último, para 

os bullies se sentirem intimidados e pensarem duas vezes antes de demonstrar violência 

perante algum colega e para as vítimas se sentirem mais seguras, achamos fundamental a 

instalação de câmaras de vigilância pelas escolas, uma vez que os funcionários não 

conseguem estar em todos os locais.  

       Assim, acreditamos que a concretização das nossas propostas levaria a uma diminuição da 

agressividade, das dificuldades de relacionamento, da insegurança, da queda da auto-estima, 

bem como do abandono escolar. Todas as medidas devem ser aplicadas, apenas, com o 

objectivo de ajudar os adolescentes na sua caminhada para a vida. 
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1. Organização de actividades lúdicas durante os intervalos para ocupar, de forma salutar, os 

alunos (ex:  torneiros desportivos, hip-hop, capoeira, grafitagem…).  

 

 

2. Gestão de horários escolares, de modo a evitar a simultaneidade de intervalos entre ciclos.  

 

 

3. Instalação de câmaras de vigilância nos espaços escolares. 

 


