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 Integrada Mouzinho da Silveira
Circulo: Açores
Sessão: Básico

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

O bullying esconde-se nos corredores, nos pátios das escolas, um pouco por todo o mundo…
Estende-se para lá muros das escolas… Destrói vidas, quer de agressores quer das vítimas.
Ambos nunca terão a vida a que todas as crianças têm direito. Uma vida em que são pessoas
com objectivos, com sonhos e com coragem de os procurar e de lutar por eles. Uma vida em
que avançam confiantes e em que não sentem os outros que os rodeiam como uma ameaça
mas antes como uma força.
Com esta convicção, nós os deputados jovens da Escola Básica Integrada Mouzinho da Silveira
defendemos que devemos olhar para este problema da violência doméstica como um todo
que é necessário enfrentar em diferentes campos. É por isso que entendemos que o esforço
deve passar por uma intervenção de técnicos especializados, sem os quais não será possível
trabalhar enquanto comunidade preocupada e interventiva, com a criação de laços de
socialização mas também com formas activas de promoção da autoconfiança e do controle da
agressividade. Assim, um dos primeiros passos será esclarecer toda a comunidade educativa,
formando os alunos na intervenção de situações de violência escolar e criando espaços como
as Assembleias de Turma em que casos específicos possam ser identificados. Defendemos
também que as escolas devem proporcionar aos alunos actividades e espaços de convívio
durante os intervalos que fortaleçam a convivência e os laços sociais de solidariedade e
entreajuda. Defendemos igualmente que existe a necessidade de criar oficinas que trabalhem
directamente com os alunos questões ligadas com o reforço da auto-estima e da confiança
nos outros, assim como de controlo e canalização da agressividade
A violência nunca é solução! A violência gera unicamente uma cadeia interminável de
violência! Vamos pôr-lhe um ponto final!

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. Como forma de prevenir a violência, as escolas deverão proporcionar aos alunos

actividades lúdicas como, por exemplo, disponibilização de jogos educativos, mesas de pingpong, matraquilhos, consolas de jogos ou dinamização de programa de rádio. Os intervalos
seriam vigiados por parte de uma equipa de alunos devidamente formados para a prevenção
da violência em meio escolar.

2. Cada turma deveria constituir uma Assembleia de Turma que reuniria uma vez por semana
para conversar sobre situações de violência em meio escolar que aconteceram durante
aquela semana. Desta forma seriam os alunos a apontar o que correu bem e menos bem
durante aquela semana e a encontrar soluções para resolver os problemas.

3. As escolas deveriam proporcionar aos alunos actividades extracurriculares de reforço da
auto-estima e de canalização e controlo da agressividade, nomeadamente a promoção de
oficinas de artes marciais.

