
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: EB 2,3/S de Fornos de Algodres 

 

Circulo: Guarda 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

  

Com as medidas abaixo apresentadas, o grupo de alunos que representa a nossa escola 

pretende  sensibilizar a comunidade  para o problema  da violência em meio escolar, ou seja, 

de Bullying ,no nosso dia-a-dia. 

Temos que admitir que estudamos num meio pequeno mas, mesmo assim, lamentavelmente, 

às vezes, assistimos a cenas de Bullying, seja ele físico ou psicológico. 

Pretendemos, com estas medidas, que pensamos serem de rápida acção e de actuação mais 

imediata, melhorar o ambiente na nossa escola.  

Com a primeira medida “ Criação de equipas de alunos dos vários ciclos/Grupo de vigilantes 

para controlarem/denunciarem situações de violência”,  pretende-se ter uma maior 

percepção daquilo que, tantas vezes, passa despercebido e intervir sempre que necessário, 

servindo de “protectores”, no âmbito das suas competências, para resolver qualquer situação 

deparada.  

A segunda medida “  Reuniõesmais frequentes entre  Encarregados de Educação e Agentes 

Educativos” é um passo importante no que respeita a ligação estrita Escola/Família, pois  

muitas vezes o problema pode surgir em casa,  alertando assim os pais para os indícios deste 

tipo de comportamentos. Com  a realização de reuniões periódicas consegue-se ter a 

percepção se, de facto, a família pensa ou não nas atitudes que os agressores adoptam.  

A última medida: “ Criação de uma Caixa de Confissões/ Baú de Segurança,” tem como 

objectivo permitir aos alunos denunciarem casos de Bullying em que sejam intervenientes 

directos ou indirectos.  

 

 



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 equipas de alunos dos vários ciclos/Grupo de vigilantes para 

controlarem/denunciarem situações de violência.  

 

 

2. Reuniões mais frequentes entre Encarregados de Educação e Agentes Educativos.   

 

 

3. Criação de uma caixa de confissões/ Baú de segurança. 

 


