
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 Profissional do Minho 

Circulo: Viana do Castelo 

Sessão: Distrital 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A Educação engloba dois tipos de processos: o ensinar, e o aprender. É um fenómeno 

observado em qualquer sociedade / grupo, responsável pela manutenção e perpetuação dos 

aspectos culturais do saber ser, estar e agir, e sem sombra de dúvida, necessários à 

convivência e ao ajustamento de uma pessoa no seu grupo / sociedade. 

A nível institucional, a educação de um indivíduo desenvolve-se nos Estabelecimentos de 

Ensino - ESCOLA. 

Tendo em conta os inúmeros desafios que têm vindo a ser observados no seio das nossas 

Escolas, a Escola Profissional do Minho (Esprominho), vem por este meio apresentar as suas 

propostas / medidas, acreditando que as mesmas são uma ferramenta importante numa 

Educação futura de qualidade. 

Assim sendo, consideramos que a implementação de câmaras de videovigilância é um 

instrumento fundamental no combate à violência escolar, ao furto, e na prevenção de casos 

extremos entre alunos.   

Entendemos ainda, ser fulcral estabelecer uma melhor diferenciação entre o que são faltas 

justificadas e injustificadas, assim como, estabelecer meios que possam proporcionar uma 

melhor e mais justa atribuição dos escalões de Acção Social. 

 

 

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

 

1. Implementação de sistemas de videovigilância em diversas áreas das escolas, de forma a 

combater a violência em espaços escolares.  
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2. Diferenciação entre faltas justificadas e injustificadas, pois os motivos entre estes dois tipos 

de faltas não podem ser relevados da mesma forma.  

 

 

3. Criacção de meios que possam propocionar uma melhor e mais justa atribuição dos 

escalões de Acção Social. 

 


