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 Aljustrel
Circulo: Beja
Sessão: Básico

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

Considerando a importância que a Educação desempenha no desenvolvimento e progresso e
bem-estar de um país aos níveis económico, social e cultural;
Considerando o papel que, diariamente, enquanto alunos, desempenhamos na comunidade
educativa e a intervenção positiva que somos convidados a desenvolver em prol da qualidade
da educação;
Considerando a actual situação da educação em Portugal e dos problemas que afectam o
quotidiano escolar:
Considerando a necessidade de serem tomadas medidas precisas no sentido de prevenir e
reverter situações prejudiciais ao bom ambiente escolar, promover a diminuição da violência
física ou psicológica e enaltecer o respeito pela diversidade cultural;
Propõem-se as seguintes medidas:

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

1. Em caso de suspensão grave, o período de suspensão deverá ser passado a cumprir serviço

comunitário efectivo e com carácter pedagógico no sentido da correcção de comportamentos
e aquisição de regras.

2. Incluir na formação de todos os professores e potenciar formação adequada àqueles que já

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.

se encontram a exercer, uma disciplina/ preparação adequada no âmbito da gestão de
conflitos.

3. A fim de respeitar a diversidade cultural, religiosa e étnica, realizar actividades
físicas/culturais/ lúdicas que fomentem a boa convivência e conhecimento do Outro.

