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 INTERNACIONAL DE TORRES VEDRAS
Circulo: LISBOA
Sessão: ESCOLAR

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

Um dos grandes problemas de âmbito escolar é o bullying.
Quer seja pela imposição dos mais fortes sobre os mais fracos, dos mais velhos sobre os mais
novos, ou o desrespeito pela diferença, o bullying é uma prática violenta que, infelizmente,
faz parte do quotidiano de muitas escolas, não só portuguesas, como também de outros
países.
É então do nosso parecer que esta seja uma realidade a travar, não só pelos adultos mas
principalmente por nós, alunos, sendo que somos, não só os responsáveis, como também as
vítimas desta dura verdade.
Visando combater, prevenir e punir esta actividade, elaborámos medidas, não só profilácticas
mas também recessivas, sendo elas as abaixo mencionadas.

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

1. Participação mensal do Psicólogo ao serviço da escola numa aula de Formação Cívica com o

intuito de promover o respeito entre os colegas e incentivar as vítimas ou terceiros a
denunciarem os casos de bullying.

2. A suspensão do aluno quando comprovada autoria de bullying, tempo durante o qual faria
serviço em prol da comunidade.
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3. Reintegração do aluno, em meio escolar, com o acompanhamento do Psicólogo ao serviço
da escola.

