
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 c/ 3º ciclo José Estêvão 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

1. Tem-se verificado um progressivo aumento de casos de violência nas escolas do nosso país. 

 

2. O trabalho dos Psicólogos, com os Alunos e a família, tem-se revelado uma ajuda essencial 

na resolução dos problemas de violência escolar. 

 

3. As vítimas de violência, nomeadamente de 'bulling', sentem-se incompreendidas, 

considerando-se casos únicos. 

 

 

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

 

1. Criação de uma sessão semanal ou mensal, para cada turma, com a Psicóloga Escolar de 

modo a ser aberto um espaço de discussão dos  problemas de violência com vista à sua 

prevenção e/ou eventual acompanhamento. 

 

 

2. Realização de encontros com pessoas convidadas que já foram  vítimas de 'bulling' e que 

possam partilhar a sua experiência e o modo como a superaram, no sentido de poderem 

sensibilizar para esta forma de violência e de ajudar as pessoas que estão a passar pelo 

mesmo. 
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3.       

 


