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 Básica 2, 3 c/ Secundário de Carrazeda de Ansiães
Circulo: Bragança
Sessão: Básico

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

A questão da violência no espaço escolar mais conhecido por bullying, tem vindo a tornar-se
uma preocupação crescente na Sociedade Portuguesa, existindo tanto na escola pública como
no ensino privado.
O bullying tem o poder de afectar gravemente, de diversas maneiras, aqueles que são
agredidos, pois é uma forma de violência sobre um ou mais indivíduos que são considerados
inferiores pelos que praticam a violência, que pode ser feito de forma física ou psicológica,
estando muitas das vezes mascarado, porque, tendencialmente, ocorre em locais de pouca
supervisão e vigilância dos adultos.
E como nós queremos uma escola melhor, onde não exista violência e onde haja segurança
para toda a Comunidade Escolar, com condições para trabalhar e um bom ambiente entre
todos, uma escola sem conflitos, uma escola feliz e activa onde todos colaborem,
apresentamos duas propostas que visam minorar a violência em meio escolar.

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

1. Criação de laços de amizade e cooperação entre alunos de diferentes anos através da

“figura madrinha e padrinho”.

2. A escola deve ser “dividida” em áreas destinadas a cada ciclo, vigiadas por funcionários.
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3. Criação de equipas multidisciplinares que actuem junto dos “bullies” e dos agredidos.

