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: Secundária 2/3 Clara de Resende
Circulo:
Sessão:

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

A escola, enquanto local de ensino e aprendizagem, deve ter um ambiente protegido e
preservado de ocorrências de comportamentos isolados que assumam, pela sua gravidade,
um especial relevo, afectando o relacionamento entre os vários membros da comunidade
escolar.
A violência escolar, vulgarmente conhecida por "Bullying", abrange múltiplas realidades e
variantes de intimidações, assédios e agressões , de natureza física ou psicológica a elementos
da comunidade escolar que demonstram menor capacidade de defesa ou fragilidade. Este(s)
acto(s) são praticados por um ou mais agressores e normalmente de forma continuada.
Assim sendo, é necessária legislação própria que puna ou defenda os principais agentes
envolvidos, de forma a que a escola se torne num local seguro, pacífico e propiciador de boas
condutas e crescimento salutar.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Vigiar melhor a escola sobretudo nos locais mais escuros e distantes, colocando vigilantes,

para não haver espaços propícios ao 'Bullying' . Dessa forma, a escola ficava mais segura e
havia mais emprego ( vigilantes).

2. Pedir às Câmaras para fornecerem o material escolar básico aos alunos (mochilas,
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cadernos, lápis e canetas) de forma a não haver distinção entre os alunos.

3.

