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: E.B 2, 3 Damião de Odemira
Circulo: Beja
Sessão: Básico

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

Nós escolhemos estas medidas, baseando-nos em factos com que nos deparamos
diariamente no ambiente escolar. Temos ideia dos meios utilizados para ameaçar, prejudicar,
assustar e magoar os indivíduos mais fracos.
O bullying não é um acto “novo”, este já dura há muito tempo. Infelizmente, nem sempre foi
tratado, mas agora, sabemos que o temos de travar. Não podemos permitir que as pessoas
mais fortes ameacem as pessoas mais fracas, não é justo para ninguém!
Estamos conscientes de que existem várias formas de bullying, directo e indirecto, pela
internet, em grupo, maioritariamente em locais “vazios”.
Não achamos justo, que existam pessoas que se achem superiores a outras, seja pela idade,
pelo aspecto ou pela sociabilidade. Achamos que, caso hajam conflitos, os agressores devem
ser penalizados com serviços comunitários, limpando espaços públicos da escola e ajudando
na manutenção do jardim.
Criámos uma medida: a caixa anónima, onde as vítimas podem “contar” os seus problemas, e
onde devem colocar o nome do agressor, para que este possa ser castigado. Por fim, criámos
o Tribunal Escolar, e o agressor só é convocado a este, se o caso for grave, repetitivo ou
comprometedor.

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

1. Serviços Comunitários: limpezas; jardim.

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. Caixa anónima com nomes do agressor.

3. Tribunal escolar.

