
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 Sá de Miranda 

Circulo: Braga 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando a importância e dimensão do Estatuto do Aluno; 

Considerando o espírito do Estatuto no sentido de que todas as medidas disciplinares devem 

ser pedagógicas, dissuasoras e integradoras; 

Considerando que todos os alunos devem ser envolvidos nos valores e deveres da escola; 

Considerando a necessidade e possibilidade de uma maior corresponsabilização dos alunos 

por uma participação mais directa nas práticas e eficácia na aceitação e aplicação das medidas 

disciplinares; 

Considerando a apatia, indiferença e falta de solidariedade dos alunos em geral à situação dos 

colegas a quem se aplicam essas medidas;  

Considrerando, também, q necessidade de troca de ideias e experiências entre estudantes do 

mesmo nível; 

Considerando a importância de participar e dinamizar positivamente nas actividades de 

escola; 

 

 

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

 

1.   Criar um juri de consulta e decisão nas escolas para a aplicação das medidas 

disciplinares    

 

 

 



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. 

2. Instituir um encontro de escolas secundárias no final de cada ano lectivo com a 

apresentação  de actividades desenvolvidas por cada escola. 

 

 

3.   

 


