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+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral
Circulo: Madeira
Sessão: Escolar

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

A Escola é um espaço de aprendizagem, de convívio, partilha e amizade. Na Escola
aprendemos a crescer e a olhar para a sociedade de forma diferente, é aqui que
desenvolvemos e concretizamos o início das nossas actividades futuras. Daí que é essencial
que todos os alunos sintam que a escola é um espaço de liberdade, de acolhimento, de bemestar e de inclusão. Não concordamos com nenhuma forma de violência escolar.
O apadrinhamento de alunos mais novos por mais velhos levaria a que estes, se sentissem
mais protegidos, contra qualquer tipo de agressão. Toda a comunidade escolar (funcionários,
professores, alunos e encarregados de educação) deverá estar alerta para esta problemática
para que, todos a possam combater.
Sabendo que muitas das vezes, o agressor foi também já uma vítima, consideramos que é
necessário um espaço físico ou virtual, onde os jovens possam expor as suas dúvidas, ideias e
desabafos sem medo.

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

1. Recepcionar os alunos do 5.º ano através de um processo de apadrinhamento, onde os

alunos do 8.º e 9.º ano de forma voluntária se disponibilizarão a orientar, encaminhar e
ensinar os novos alunos ao longo do 2.º ciclo, 3.º ciclo, permitindo criar e prolongar laços de
amizade e companheirismo dentro do espaço escolar.
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2. Criar um dia na escola dedicado à temática do "bullying", que concentre palestras,
exposição de trabalhos e esclarecimento de dúvidas. Este dia será destinado a toda a
comunidade escolar.

3. Criar espaços de apoio às vítimas e aos agressores quer físicos, quer virtuais, respeitando a
confidencialidade.

