
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 Barcelos 

Circulo: Braga 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerámos que a violência escolar, como toda a violência, é um acto que impede, em 

sentido amplo, o desenvolvimento pleno das pessoas nela  presentes. Deve ser considerada 

como um ataque à cidadania, como à negação de direitos básicos. Existe violência em toda a 

acção voluntária ou consciente de um indivíduo com o objectivo de impedir outro indivíduo à 

plena realização de um direito e do seu "Ser". Este acto pode ser de maneira directa ou 

indirecta, velada ou explícita, mas augura sempre a humilhação e o sofrimento do alvo. 

Provoca danos morais, psicológicos e físicos muitas vezes irreversíveis. 

A escola como local de inclusão, onde as competências humanas, tão necessárias , devem ser 

desenvolvidas, mais do que o saber escolar deve promover nos alunos o desenvolvimento 

integrado de capacidades e atitudes que viabilizem a utilização dos conhecimentos em 

situações diversas e ajudar os alunos a transformar-se em cidadãos capazes de enfrentar os 

desafios e as várias adversidades da vida, responsáveis, solidários e tolerantes  e em que a 

palavra-chave seja o aprender a Ser. 

 Poderíamos continuar a “lista” dos desafios que a escola  enfrenta hoje, no entanto, será 

mais pertinente pensarmos na escola que queremos, que necessitamos, que urge termos 

hoje: uma escola com alma, com identidade e com rosto. Por esse motivo também, o grande 

desafio ético que  é colocado, à comunidade educativa, concretamente em termos de 

organização e administração escolar, passa por saber equilibrar o respeito pela singularidade 

dos contextos e pela irredutibilidade própria do enigma humano com a salvaguarda das leis 

sociais comuns requeridas pelos imperativos de justiça e de solidariedade. Acabando assim 

também com as clivagens entre gerações e sociedades. 

Acreditámos que a sugestão só de medidas meramente repressivas ou criminalizadoras para 
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esta  questão da violência escolar é a estratégia da ilusão e da desistência. Mais do que punir 

devemos sobretudo investir na alteração de práticas, para que cada vez mais a Escola seja 

uma Escola inclusiva.   

 

 

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

 

1. Criar "equipas de apoio" (com psicólogos e outros técnicos especializados), nas escolas, 

para ajudar  vítimas e  agressores.  

 

 

2. Vigilância reforçada nas escolas, quer através do reforço dos auxiliares de acção educativa 

quer através da instalação de câmaras de vigilância nos espaços onde circulam os alunos, 

evidentemente assegurando a sua privacidade e o seu bem-estar.   

 

 

3. Uso de Uniforme; como forma  de disssimular a distinção social e económico entre os 

alunos. Deverá ser um "traje" prático e confortável e que esteja em consonância com toda a 

comunidade educativa.  

 


