
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 com 3º ciclo do Ensino Básico Abel Salazar 

Circulo: Porto 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

1. A Família e a Escola são dois pilares fundamentais da Educação. A violência escolar é, na 

maior parte das vezes, consequência da deficiente integração do indivíduo na sociedade e na 

falta de relacionamento são com aqueles que o rodeiam. A Escola tem um papel importante 

para a educação da cidadania. Pode e deve ser um pólo de desenvolvimento social,  como 

espaço de reflexão e apoio comunitário. 

 

2. A criação de uma linha / caixa para denúncias tem por objectivo diagnosticar 

atempadamente casos de bulliyng, para poder agir de forma eficaz e rápida, evitando, assim, 

casos de exclusão social e de violência escolar.  

 

 

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

 

1. Criação na Escola de grupos para a realização de actividades comunitárias de apoio social, 

onde estejam envolvidos todos os alunos, encarregados de educação, docentes e não 

docentes e psicóloga da Escola. 

 

 

2.  Criação de uma linha telefónica grátis e de uma caixa secreta de apoio a vítimas de 

bulliyng. 
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3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


