
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: Agrupamento Vertical de Escolas de Avis 

Circulo: Portalegre 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Nas nossas escolas, em especial nas de maior dimensão, os  actos de violência física e 

psicológica intencionais e repetidos, são uma fenómeno grave  que é necessário combater . 

Numa escola democrática que prepara para a vida em sociedade é inadmissivel a existência 

de comportamentos que prejudiquem o são convívio e a dignidade dos jovens. A escola do 

nosso tempo tem de ser integradora e não desintegradora. Neste sentido, em representação 

do Agrupamento Vertical de Escolas de Avis, apresentamos três medidas que visam combater 

o bullying. 

 

 

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

 

1. Criação de um plano de prevenção anti-bullying enquadrando a disciplina de Formação 

Cívica, escola Segura, formação de auxiliares, formação de professores, formação de pais 

(integrado no Plano de Educação para a Saúde). 

 

 

2. Agravar a penalização dos bullies tendo em consideração a gravidade das situações e a 

continuidade das agressões. As penalizações continuariam a ser castigos escolares,  

suspensão de um a oito dias e para as de maior gravidade, cortes em abonos familiares para 

que os pais não descuidem o seu dever de educar os seus filhos.      

 

 



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. Colocação de câmaras de vigilância nos locais mais ocultos das escolas, onde não há 

supervisão dos auxiliares (estas imagens serão confidencias). 

 


