
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 2,3 de Marco de Canaveses 

Circulo: Porto 

Sessão: Básico  

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Crescente aumento da insegurança, consubstanciado no facto de cada vez mais haver o 

recurso a alunos (internos ou externos) mais velhos para "resolver" assuntos que não lhes 

dizem respeito, funcionando como factor atemorizador e em última análise promovendo a 

violência contra alunos mais novos, de forma amiúde organizada em grupos. 

 

 

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

 

1. Reforçar a vigilância interior e exterior, dotando as escolas de um número de auxiliares 

mais adequado, por forma a identificar os alunos que promovem este tipo de situações, tendo 

em vista a responsabilização disciplinar de todos os envolvidos, mediante o seu grau de 

envolvimento; 

 

 

2. Desenvolver acções junto dos alunos, tendo em vista por um lado a sensibilização para a 

necessidade de as situações que ocorrem, serem denunciadas junto dos órgãos competentes 

(nomeadamente a Direcção da Escola) para que possa desencadear os mecanismos previstos 

na Lei, e por outro lado a sensibilização dos alunos para a resolução dos seus problemas 

recorrendo às estâncias próprias e não a este tipo de estratagema;   

 

 



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 
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3. Implicar os alunos através da Área Curricular Não Disciplinar de Formação Cívica e do 

Conselho de Delegados de Turma, na definição das sanções a aplicar internamente aos alunos 

envolvidos, promovendo a discussão do Regulamento Interno junto dos mesmos;      

 


