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 EBI/JI Padre Joaquim Flores
Circulo: Braga
Sessão: Distrital

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Considerando que as crianças ou jovens são vítimas de bullying ou mesmo de agressões
esporádicas podem tender a calar-se, por receio de represálias ou por vergonha;

Considerando que silêncio das vítimas faz os números parecerem menores do que são;

Considerando a diversidade de reacções, certamente não deixará de haver, entre as marcas
que ficam, medo e sentimento de que a escola deixou de ser um lugar seguro, pelo menos
enquanto os agressores circulam impunemente;
Considerando, que os alunos vítimas de “bullying”, não procuram ajuda junto dos amigos,
família e outros profissionais a quem possam contar os problemas,

nem denunciam os

agressores à Polícia;

Considerando, por fim, que a violência em meio escolar é um facto que afecta um número
significativo de alunos, impedindo a sua felicidade e o seu sucesso educativo;
Propomos as medidas seguintes:

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.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criação de um Gabinete com Psicólogo, para participação imediata (anónima ou declarada)
e apoio aos alunos vítimas de actos de violência.

2. Reforçar a segurança no perímetro envolvente à Escola com aumento da vigilância Policial.

3. Aumentar o número de Auxiliares no recinto da Escola com formação em gestão de
conflitos.

