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 dos 2.º e 3.º Ciclos de S. Jorge - Cardeal D. Teodósio de

Gouveia
Circulo: Madeira
Sessão: Básico

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

A violência em meio escolar é um "problema" que existe em todos os estabelecimentos de
ensino e que nos últimos anos tem vindo a evoluir consideravelmente.

A vulgarização do conceito"Bullying" tem vindo a surgir nas escolas, criando um verdadeiro
dilema para professores, alunos, pessoal não docente e pais/Encarregados de Educação. As
diversas formas, nas quais o "Bullying aparece, são cada vez mais criativas e complexas,
originado muitas vezes situações bastante desagradáveis e negativas para alunos agredidos,
incapacidade de gestão/aplicação de medidas e desconhecimentos da existência de algumas
formas de bullying para pessoal docente e não docente e angústia e incompreensão para
encarregados de educação/pais.
A Escola tem como papel principal oferecer formação científica (disciplinas) e moral (atitudes
e valores) e muitas vezes, por falta de recursos materiais e humanos (falta de profissionais na
área da psicologia/assistência social/mediadores culturais), não tem total e assertiva
capacidade para dar resposta a situações de "Violência em meio escolar".

No nosso entender, a escola deve desenvolver competências nos alunos, que lhes permitam
identificar e dar a conhecer situações de violência, assim como defender-se, se for esse o
caso, e ter capacidade de ajudar na promoção de uma escola saudável, livre e democrática,
onde todos os alunos, independentemente da raça, religião ou meio social possam coabitar
pacificamente.

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.

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

1. Formação de uma Equipa Motivadora de Confiança (EMC) dentro da escola, constituída por

membros de toda a Comunidade Educativa.

2. Criação do Gabinete "Amigos Anónimos" (GAA) para dar apoio às "vítimas" de violência em
meio escolar.

3. Promoção de debates sobre "Violência Escolar" na Área Curricular não Disciplinar de
Formação Cívica, por forma a identificar vários tipos de comportamentos relacionados com a
violência, sensibilizando os "agressores" para adoptarem comportamentos assertivos e
incentivando as "vítimas" a denunciar os agressores.

