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 de Vagos
Circulo: Aveiro
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Fundamentação
1.Com a primeira medida pretendemos que haja mais segurança em todo o recinto escolar,
mesmo nos espaços mais escondidos, de modo a que todos os alunos possam usufruir de
todos estes espaços , sem terem receio de lhes poder acontecer alguma coisa que possa pôr
em causa a sua integridade física e psíquica. É importante conviver com os colegas, sem estar
preocupado com algum sinal de violência.

2. Com a segunda medida pretendemos criar um espaço onde as vítimas de bullying seriam
apoiadas e acompanhadas de forma personalizada, tendo em vista a superação de
experiências eventualmente traumáticas. Este espaço contaria com uma equipa
multidisciplinar capaz de dar todo o tipo de respostas que as diversas situações mereceriam.

3. Com a terceira medida, pretendemos penalizar os agressores de modo a que se evitem
situações similares no futuro. As medidas a aplicar deveriam ser rigorosas. Um exemplo
destas medidas seria o trabalho comunitário.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Aumentar a vigilância permanente em todos os espaços escolares, de modo a prevenir e

solucionar este problema em todas as escolas.

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.

2. Criar um espaço de apoio às vítimas de bullying.

3. Aplicar uma pena aos agressores.

