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 EBI Angra do Heroísmo
Circulo: Açores
Sessão: Básico

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

Propomos as medidas referidas abaixo, uma vez que as consideramos uma mais valia para
actuar a nível da prevenção e pós-abuso. Não podemos esquecer que a violência nas escolas é
um temática actual, que diz respeito a uma violação física ou psicológica e que afecta
diversos jovens a nível nacional e mundial.
Com as nossas medidas, pretendemos evitar a violência através da criação da "School Force"
e actuar no imediato após a ocorrência através da realização de visitas a determinados locais
e instituições, tal como com a realização de reuniões de apoio com os diversos agressores.

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

1. Propomos que os abusadores realizem visitas a esquadras , instiutições, casas de correção,

entre outros, a fim de terem a noção dos actos praticados. Pensamos que, com esta medida,
os abusadores se poderão aperceber dos seus actos e do mal que têm causado às vitimas,
nomeadamente agressões psicológicas e fisicas.

2. Propomos a realização de reuniões com os diversos agressores. Estes seriam
acompanhados por um psicólogo e por uma pessoa que já tivesse realizado o mesmo acto, as
reuniões serviriam para os abusadores falarem com os outros alunos, com psicólogos e com
ajudantes, desta forma estes, ao partilharem os problemas, iriam redimir-se, chegando à
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conclusão que agredir os outros não é solução para os problemas.

3. Propomos nesta ultima medida “School Force” , que consiste em dar acções de formação
aos auxiliares das escolas; estas poderão ser dadas pela polícia, bombeiros ou militares, para
que os auxiliares estejam devidamente preparados para qualquer tipo de bullyng. No entanto,
depois de dadas as formações, a escola deveria proceder a uma redistribuição dos postos de
trabalho de cada auxiliar, para que todo o recinto possa estar sob vigilância.

