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 Básica 2-3 Padre Bento Pereira de Borba
Circulo: Évora
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Tendo em atenção que neste momento os apoios económicos são por vezes vitais à vida de
um aluno, a medida 1 prevê que os reincidentes em casos de violência escolar sejam
sancionados retirando-lhes apoios financeiros. Não obstante, não são apenas os alunos
desfavorecidos que actuam desta forma, levando a que se proponha uma 2ª medida, segundo
a qual se facilite a reprovação de um aluno acusado de praticar violência, psicológica ou física,
contra qualquer um indivíduo da Comunidade Escolar. Na terceira medida, tentamos que a
justiça civil intervenha, de forma a que o aluno infractor seja punido (em caso de menor de
idade, será o Encarregado de Educação a responder perante as instâncias civis, como seria
natural) fora da escola. É também de realçar que esta última medida seria colocada em
prática logo na primeira infracção.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Qualquer aluno que seja reincidente na prática de violência, moral ou física, contra

qualquer indivíduo da Comunidade Escolar verá os seus apoios financeiros cortados durante
um ano. Essa medida deve ser aprovada pelo Conselho Executivo, Pedagógico e Conselho
Geral. As entidades que atribuem os subsídios deverão concordar também. Enquanto o
processo se desenrola o aluno deverá ser suspenso.
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2. Todo o aluno que reincida na prática de violência, moral ou física, contra qualquer
indíviduo da Comunidade Escolar deve ver facilitada a possibilidade de reprovar o ano. O
Conselho Executivo, o Conselho Pedagógico e o Conselho Geral devem aprovar essa sanção,
se isso não suceder, deverão chegar a um consenso sobre outra penalização a fazer ao
infractor. No caso da infracção ser realmente grave, esta medida poderá ser colocada em
prática na primeira infracção. O aluno deverá ser suspenso enquanto o processo se desenrola.

3. Em qualquer caso de violência escolar, o infractor deverá ser denunciado às autoridades. O
aluno deverá ter também uma suspensão de três dias se fôr a primeira infracção, e de no
mínimo uma semana se este caso for reincidente.

