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: Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação
Circulo: Aveiro
Sessão: Básico

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

Por definição o Bullying é um comportamento inconsciente, é uma das formas
de violência que mais cresce no mundo e é causa de grande sofrimento. São
meninos e meninas, de todas as idades, expostos às mais diversas situações
de humilhações, constrangimentos, intimidações, difamações entre outros.
As nossas medidas têm como grande objectivo: pôr fim à violência que cada
vez mais está presente nas nossas escolas. Queremos defender os direitos de
cada um, queremos defender as nossas escolas. Nós lutamos e queremos
toda gente a lutar connosco

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

1. Mais psicólogos na escola para que exista um maior acompanhamento de

todos os alunos da escola

2. Existência de gabinetes de apoio na escola para as vítimas e os agressores

3. Mais acções de sensibilização, por parte das escolas, para Encarregados
de Educação e Alunos, acerca da Violência no Meio Escolar
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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.

