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: EB 23 de Amarante
Circulo: Porto
Sessão: Básico

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

A escola do presente resulta, naturalmente, de um processo de massificação, isto é da
abertura das suas portas às diferenças sociais/étnicas, económicas e culturais. Estes factores
de desigualdades na sociedade associados à constante evolução e o incorrecto uso das novas
tecnologias de informação poderão estar na origem de situações de violência. «Os fenómenos
de violência no espaço escolar... (tais como Bullying, cyberbullying, estudados nas nossas
aulas de Formação Cívica , no âmbito do projecto «Parlamento dos Jovens») …estão a crescer
tendo em conta as centenas de cartas de professores, pais, alunos, funcionários, e segundo
inquéritos escolares chegados à Procuradoria-Geral da República (PGR)” (in revista Visão, Nº
921 de 28 de Outubro de 2010). Parece-nos caber ao estado, à sociedade, à família, às
instituições e à escola um trabalho em conjunto para travar este fenómeno de Bullying,
cyberbullying que, apesar de estar a caminho de ser tipificado como crime público, ainda não
o é. À sociedade, constituída pela família e instituições, cabe a obrigação de incutir nos
educandos/ futuros cidadãos a noção de respeito, divulgação de informação, riscos e chamar
à responsabilidade nas acções praticadas. A escola solidifica esse respeito, divulga a
informação e apela à responsabilidade nos alunos. Para tal, necessita cada vez mais, do
contributo do Estado e, em particular, da cooperação da família neste papel ser um modelo a
seguir, de ensinar a admirar, a respeitar o outro…os professores, os alunos, os funcionários,
enfim, toda uma sociedade e escola que se quer segura e saudável.

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

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.

1.

Criação de um correio electrónico exclusivamente dirigido à Direcção da Escola para a
recepção de denúncias de casos de vitimas de violência na escola, podendo a vitima efectuar
o relato do ocorrido a partir de sua casa mantendo deste modo o sigilo e a segurança da
vitima.

2. Formação a toda a comunidade educativa: Pais (gestão parental); professores (mediação de
conflitos e segurança escolar); assistentes operacionais (desenvolvimento de competencias
pessoais e sociais e bullyng) e alunos (desenvolvimento de competências pessoais e sociais e
tomada de decisão).

3. Criação de uma comissão anti-bullyng composta por, professores, encarregados de
educação, assistentes operacionais e alunos e em articulação com esta a figura do "Provedor
do Aluno".

