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 e Secundária de Machico
Circulo: R. A. Madeira
Sessão: Básico

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

Embora os dados apresentados pelas estatísticas apontem para uma diminuição das situações
de Bullying, a violência em meio escolar é uma realidade infelizmente ainda muito frequente.
Vivenciada por uns (e não tão poucos quanto isso), presenciada por muitos, cabe às escolas
assumi-la como um problema que existe e deve ser combatido. Porque entendemos que a
Escola deve ser um espaço aprazível onde os jovens, no seu processo formativo e educacional,
passam grande parte do seu dia, apresentamos as seguintes medidas que, através de uma
maior frontalidade, pretendem consciencializar, prevenir e combater possíveis casos de
violência.

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

1. Criação de um Gabinete de Apoio ao Aluno, com linha telefónica gratuita, através da qual

seriam denunciados os casos de agressão e violência nas escolas.

2. Promoção de uma acção de formação sobre a problemática do Bullying para os alunos no
primeiro ano de cada Ciclo, (5º e 7º anos) alertando-os deste modo para a existência de
potenciais casos, informando-os dos meios disponíveis para solucioná-los (Linha e Gabinete
de Apoio) e, até mesmo, evitá-los. Os funcionários e professores teriam também formação no
sentido de “como actuar”.
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3. Reforço da segurança na escola através do aumento do número de funcionários nos pátios
e da existência de câmaras de videovigilância em partes específicas da escola

