
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 Engº Acácio Calazans Duarte 

Circulo: Leiria 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O Bullying é uma temática muito em voga na actualidade, por vezes manifesta-se de modo 

silencioso, no entanto o número de casos conhecidos tem vindo a aumentar. A realização de 

simulacros, que consiste na apresentação de pequenas dramatizações alusivas a situações de 

bullying, poderá alertar os alunos para que denunciem eventuais situações de que sejam 

vítimas. O mesmo se pretende com a comemoração do Dia “Todos Unidos” que além disso 

servirá para estreitar laços de afecto entre os alunos tornando as interrelações mais 

saudáveis. Como os alunos necessitam de um espaço onde possam ser ouvidos e ajudados, 

assegurando o sigilo, o centro de ajuda poderá ser uma mais valia para resolver os problemas 

da violência na Escola. 

 

 

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

 

1. Realização de simulacros de situações alusivas ao Bullying em vários locais da escola, de 

modo a alertar os alunos para o problema. 

 

 

2. Comemoração do Dia “Todos Unidos” realizando actividades como por exemplo Worshops. 

 

 



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. Criação de um centro de ajuda, prevenção e intervenção (ligado ao Gabinete de Apoio ao 

Aluno e à Família – GAAF) que acompanhe casos de bulllying. Ao mesmo tempo será criado 

um site/blog para esclarecimento de dúvidas, garantindo o sigilo. 

 


