
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 S. Martinho do Porto  

Circulo: Leiria 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A medida relacionada com os questionários/inquéritos prende-se com o facto dos alunos  

considerarem ser mais facil responder a um inquérito que é feito de forma anónima. 

O grupo decidiu-se por esta medida tendo em conta queultimamente tem havido algumas 

queixas, por parte de alunos mais novos relativamente a alguns abusos por parte dos alunos 

mais velhos. Tem em conta que é um problema que afecta bastante a actual sociedade 

portuguesa, é urgente resolver o problema quando ainda está apenas no início. 

Decidiu ainda o grupo se se o assunto começasse a ser tratado de forma anónima, seria mais 

fácil aos alunos visados relatarem o que se passa e até pedir ajuda.  

 

 

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

 

1. realizar inquéritos, anónimos, a toda a comunidade escolar no sentido de apurar se há  

jovens em risco/vítimas  

 

 

2. Tratamento desses inquéritos com a finalidade de realizar campanhas de sensibilização, de  

forma ajudar os agredidos e a "tratar" os agressores  
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