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 B 2, 3 Ferreira de Castro
Circulo: Lisboa
Sessão: 21 de Janeiro

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

A violência escolar deve ser acompanhada de perto por profissionais formados para o efeito, a
fim de alterar comportamentos que comprometam o bem-estar de todos na escola. O
conhecimento dos profissionais que, além de orientar, possam dar a conhecer as vivências de
alunos que modificaram para melhor a sua atitude, podem servir de motivação para que
alunos violentos corrijam o seu modo de estar.
Além disso, todos os comportamentos indevidos devem ser punidos na medida da sua
gravidade.

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

1. A constituição de grupos de profissionais em todas as escolas, que incluam um psicólogo e

um professor, disponíveis para prestar formação e aconselhamento, a par da existência de um
gabinete fixo ou móvel de atendimento às vítimas de "bullying".

2. A aplicação de trabalho comunitário / serviços cívicos a alunos com comportamentos
inadequados, devendo a execução deste castigo ser imediata e adequada à gravidade do
comportamento.

3. A contratação em todas as escolas de mais funcionários e estagiários de animação sóciocultural que vigiem e animem as escolas.
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