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 7 Fontes
Circulo: Braga
Sessão: Braga

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

Consideramos que a violência em meio escolar é um problema que está presente num
elevado número de escolas, afectando toda a comunidade educativato ( alunos, professores
e funcionários), no entanto reconhecemos que é um problema de difícil resolução, porque se
manifesta de diferentes formas, que vão desde as agressões verbais, físicas, psicológicas ou
outras. Ultimamente tem surgido e aumentado um novo tipo de violência através das novas
tecnologias designado por “cyberbullying”. Esta nova forma de violência torna as vítimas,
ainda mais indefesas, porque se desconhece o seu verdadeiro agressor.
A criação de equipas multidisciplinares em todas as escolas, que integrassem toda a
comunidade educativa e especialistas na área das relações humanas podia ser uma mais valia
na resolução dos problemas inerentes a esta problemática, no sentido de detectar problemas
existentes, de proteger e de recuperar as vítimas e os agressores.
Consideramos, ainda, que é necessário mudar a legislação existente, tornando – a
mais eficaz na penalização e na recuperação dos agressores e das vítimas.

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

1.

Implementar acções de sensibilização contra o “bullying”.
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2.
Criar equipas multidisciplinares.

3.
Criminalizar a violência em meio escolar.

