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: Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo
Circulo: Guarda
Sessão: Ensino Básico

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

M1 - A indisciplina, a indisciplina violenta ou a violência são factores contrários do sucesso
educativo, do desenvolvimento da personalidade dos alunos, da construção de uma escola
inclusiva e de uma cidadania responsável e dinâmica. Propomo-nos legislar no sentido da
diminuição do número de alunos por turma, até um máximo de dezoito, conferindo aos
Agrupamentos e/ou Escolas, a possibilidade de constituição de turmas com números
menores, se as problemáticas evidenciadas pelos alunos, entenda-se de indisciplina e de
aprendizagem, e o contexto envolvente o exijam. Em casos mais problemáticos, pretende-se
dotar as Escolas e/ou Agrupamentos de autonomia no que respeita à instituição de aulas em
regime de parceria pedagógica.
M2 - Criação de equipas multidisciplinares em todas os Agrupamentos e/ou Escolas não
agrupadas, que integre a psicóloga titular dos Serviços de Psicologia e Orientação, sociólogos,
animadoras socioculturais, Directores de Turma e outros professores com formação na gestão
de conflitos. Pretende-se, com esta iniciativa legislativa, a resolução dos actos de indisciplina
e de violência, considerando diversas perspectivas e factores, mas, sobretudo, a prevenção de
situações de indisciplina e de violência, pela acção atempada e preventiva/profiláctica. Essa
acção deverá realizar-se também, numa estreita colaboração com outras entidades, junto das
famílias, numa perspectiva de trabalho de campo.
M3 - O uso obrigatório do cartão de estudante electrónico e a multiplicação, em diferentes
espaços escolares, de mecanismos de leitura permitiria um maior controlo dos passos dos
alunos, das entradas e saídas, da sua presença no espaço escolar. Mais, o cartão viria
substituir o uso de dinheiro, no espaço escolar, o que evitaria ou limitaria os efeitos da
extorsão por parte de outros alunos ou elementos estranhos à comunidade educativa. Com o
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tempo, levaria a uma diminuição dos roubos e dos furtos, pois os meliantes, à falta de
dinheiro, procurariam outras vítimas.

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

1. Redução do número de alunos por turma até ao máximo de dezoito e, em turmas mais

problemáticas, implementação de aulas em pareceria pedagógica.

2. Criação, em todos os Agrupamentos de Escolas ou Escolas não agrupadas, de equipas
multidisciplinares, que integre psicólogos, sociólogos, técnicas do Rendimento Social de
Inserção e técnicos e elementos da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo.

3. Uso obrigatório, em todos os estabelecimentos de Ensino, do cartão de estudante
electrónico.

