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: Agrupamento de Escolas de Cabeceiras de Basto
Circulo: Braga
Sessão: Básico

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

Considerando que a violência escolar é um fenómeno cada vez mais frequente entre os
jovens, reflectindo-se na forma como se relacionam com os outros, torna-se urgente
implementar um projecto que informe e forme cidadãos cada vez mais esclarecidos e capazes
de detectar comportamentos violentos.
Considerando as dificuldades sentidas pelos pais e Encarregados de Educação em controlar o
acesso dos seus educandos à Internet, percebe-se que é necessário informar sobre as
características do fenómeno Cyberbullying.
Considerando também o destaque desta problemática nos meios de comunicação percebe-se
que é urgente monitorizar este fenómeno através de equipas multidisciplinares.

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

1. Campanhas de Sensibilização através de meios publicitários (TV e rádio) e acções de

formação para a Comunidade Escolar.

2. Aulas de defesa pessoal na disciplina de Educação Física por técnicos especializados.

3. Criação de patrulhas Anti-Bullying (dentro e fora do recinto escolar) constituídas por
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funcionários, alunos seleccionados com base no seu perfil, agentes da Polícia Municipal e
voluntários em situação de desemprego.

