
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 João Franco- Fundão 

Circulo: Castelo Branco 

Sessão: Sessão Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Medida 1:  Divulga-se, anónimamente/ou não, experiências de violência escolar; esclarecem-

se dúvidas sobre o assunto; divulgamos  o fórum, que tem o acompanhamento de um 

psicólogo, através de redes sociais - Facebook, Twiter, etc  e Plataforma virtual das escolas do 

país. A medida possibilita reflectir sobre o tema e resolver casos existentes.  

 Medida 2:  A medida toma por base dados recolhidos através de questionários anónimos, por  

turma, elaborados e recolhidos por psicólogos, que ajudam a determinar o ambiente escolar e 

familiar dos alunos. Toma ainda por base a organização de actividades extra-curriculares 

(workshops, teatros-debate, actividades desportivas, etc.) para fortalecer a relação entre a 

Comunidade Escolar. 

Medida 3: Criação de um "gabinete de atendimento ao aluno vítima de bullying", orientado 

por psicólogos ou agentes com formação na área e criação de um " Código de Conduta" no 

Regulamento Interno das Escolas.  

 

 

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

 

1. Criação e divulgação de um Fórum através da Internet/Redes Sociais. 

 

 

2. Melhorar o Ambiente Escolar/Familiar para reduzir o Bullying. 

 



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. 

 

3. Intervenção da "Comunidade Escolar" na resolução do problema.  

 


