
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 Básica e Secundária Prof. Mendes dos Remédios 

Circulo: Portalegre 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

1. O fórum ajudará as pessoas vítimas de violência em meio escolar, que poderão pedir 

conselhos ou denunciar anonimamente. Não só os alunos vítimas de bullyng poderão fazer as 

denúncias, mas também alunos que tenham conhecimento dos mesmos. As denúncias seriam 

feitas não publicamente para o fórum, mas sim para um endereço electrónico consultado 

diariamente por um professor ou membro da direcção escolar. Defendemos, também, a 

possibilidade de o fórum ser acompanhado por um psicólogo ou, preferencialmente, por uma 

equipa multidisciplinar, a fim de dar resposta aos vários casos. 

 

2. Uma repreensão não chega para solucionar problemas de violência. Sanções disciplinares, 

como trabalho comunitário ou privação de actividades extra-curriculares, aplicadas aos  

alunos violentos seriam uma enorme desmotivação para a violência. 

 

3. A maioria dos alunos causadores de distúrbios não se identifica com a matéria dada nas 

aulas.Seria, por isso, produtivo, o encaminhamento destes para actividades práticas, de 

carácter opcional, como jardinagem, bricolage ou carpintaria, entre outras. Desta forma, 

estariam interessados em algo que os poderia vir a ajudar na sua vida futura e, 

consequentemente, deixariam de implicar com os alunos mais novos, (frequentes vítimas de 

violência). 

                                                                                                                                                        

 

 

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



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. 

 

1. Criação de um fórum/blogue com o intuito de ajudar as vítimas de bullyng, denunciar casos 

e prevenir futuros acontecimentos. 

 

 

2. Aplicar sanções disciplinares mais pesadas. 

 

 

3. Criação de actividades práticas extra-curriculares. 

 


