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 Martim de Freitas
Circulo: Coimbra
Sessão: Básico

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

1.Para combater a violência, a escola tem de analisar a forma como é exercido o seu controlo,
tem que se organizar pedagogicamente, para conseguir deter a violência não só nointerior
mas também no exterior. A comunidade educativa deve organiza-se e em conjunto,
professores, alunos, pais e funcionários reflectirem sobre as diversas temáticas ou problemas.
A "educação preventiva secundária" seria realizar actividades de educação não formal
individualizadas, auxílio pedagógico a alunos com condutas violentas, intervenção directa na
resolução de conflitos, ajuda aos pais que têm filhos com condutas violentas, orientando-os
na resolução de tais problemas.
2.Aumentar a vigilância durante os intervalos, através de patrulhas de vigilância também
pode ser uma opção para as Escolas que pretendem combater o problema. Muitas das
vítimas de bulling são espancadas nas casas de banho das escolas mas, não revelam ter
sofrido a agressão por medo, culpa ou mesmo para evitar o sentimento de humilhação.
3.Nas aulas de educação física , pelos seus conteúdos e estratégias pedagógicas os alunos têm
a possibilidade de maior interação. O professor de Educação Física pode então utilizar
recursos e atitudes inclusivas, a fim de promover uma interação social entre os alunos,
estimulando que as mudanças aconteçam dentro e fora da escola.

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

1. Criação de um Gabinete escolar: "Combate ao Bullying" para a orientação de toda a

comunidade escolar.
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2. Criação de uma "patrulha" de segurança contra o Bullying, para actuar nos intervalos das
escolas.

3. Criação nas aulas de Educação Fisica de modalidades que estimulem a auto-estima dos
alunos.

