
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 Secundária de Penafiel 

Circulo: Porto 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Nos últimos anos, a violência em meio escolar tem feito parte das preocupações constantes 

da Escola. Esta problemática tem exigido uma reflexão sobre aquilo que é feito e aquilo que é 

urgente fazer por parte de toda a comunidade educativa, levando essa reflexão a concluir que 

é necessário actuar a nível da prevenção e nunca desvalorizar nenhuma situação de violência. 

Para tal, é importante que a escola procure fortalecer as relações entre a comunidade, 

criando condições para que haja uma maior interacção entre todos os intervenientes do 

cenário educativo. É importante também, que a escola disponha de condições que permitam 

uma maior vigilância do meio escolar e que actue de forma consciente e firme em qualquer 

situação de violência, não permitindo que a impunidade seja motivo para a ocorrência de 

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

 

1. Criação de actividades que envolvam os alunos nos seus tempos livres com vista a preparar 

uma actividade a apresentar à comunidade educativa no final do ano lectivo. 

 

 

2. Reforço da vigilância através de um número de auxiliares proporcionais ao número de 

alunos da escola, auxiliares estes detentores de formação/preparação para lidar com casos de 

violência.  

 

 

3. Incluir no regimento interno da escola um agravamento das sanções aplicadas a 

agressores.      

 


