
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 de Silvares 

Circulo: Castelo Branco 

Sessão: Ensino Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

        A violência no meio escolar não é um fenómeno actual, já que há uma tendência para 

que se ironize e satirize aqueles que não se integram na homogeneidade do grupo, ou por 

outras palavras, todos aqueles que são diferentes, no entanto, estas manifestações, têm 

tomado proporções nunca antes vislumbradas. Nos últimos anos por motivos diversos, 

nomeadamente a massificação do ensino, em que as crianças mais desfavorecidas e 

segregadas socialmente, coíbem no mesmo espaço, a Escola, com jovens economicamente 

mais afortunadas e por isso sentem-se discriminadas, impondo as suas regras de uma forma 

pouco ortodoxa, a violência. Como a escola padronizada procura responder a problemas 

diferentes de uma forma estandardizada, “obriga” estas crianças a agruparem-se e a imporem 

a sua “lei” a todos aqueles que não se integram no seu grupo e que se regem por princípios e 

ideais diferentes. Frequentemente estes alunos, com elevado índice de insucesso, afirmam-se 

e impõem-se aos seus pares pela humilhação, agressão verbal e quantas vezes pela própria 

força física.  

Não obstante o recrudescimento destas manifestações, a comunidade geral manifesta alguma 

dificuldade em lidar e responder eficazmente a estas situações, principalmente através da 

prevenção e não tanto da penalização. É necessário conhecer as causas que estão por detrás 

destas condutas desadequadas. 

Nota-se ainda, que a violência escolar está também relacionada com a deterioração 

económica das famílias, que passam muitas horas fora de casa, lutando pelo sustento 

quotidiano do agregado familiar, em detrimento dos descendentes, em que as crianças 

acabam por ser as principais vítimas, pois são menosprezadas e entregues à sua própria sorte, 

não reconhecendo a escola e a educação como meio de ascensão e afirmação social. 

Existem ainda outros factores que condicionam negativamente esta problemática, como é o 

caso da violência que grassa diariamente nos meios de comunicação, na maior parte das 

vezes de uma forma gratuita, para além da competição pela afirmação, pela fama, pelo 

reconhecimento e pelo sucesso a todo o custo e a qualquer preço, nem que seja através da 

humilhação do próximo. 
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 Para mudar estas atitudes, é deveras importante apelar à participação da família, para 

que estes jovens se sintam de novo integrados no seio familiar e no grupo escolar, de maneira 

a compreenderem que os outros também são importantes no nosso próprio sucesso e como 

ser sociais que somos, apenas num ambiente estável, de cooperação, interajuda e de 

complacência podemos ser verdadeiramente felizes e realizados, de preferência junto dos 

pares.  

Torna-se premente por isso, integrar todos os alunos, compreendendo as suas diferenças, 

preocupações e expectativas, valorizando as suas potencialidades, traçando objectivos 

concretizáveis que pautem a sua conduta. O próprio ambiente escolar deve ser construído 

segundo princípios democráticos em que os alunos sejam convidados a participar na 

elaboração das próprias normativas que regem a comunidade escolar.  

Assim passaremos a ter uma escola mais integradora e integrante, que promova o sucesso, a 

realização e a ascensão social. 

 

 

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

 

1.  Medida - Aumentar a vigilância (humana e técnica), nas escolas de maneira a evitar focos 

de tensão e violência e quando estes ocorressem, encaminhar-se-iam automaticamente os 

alunos, tanto o agressor como o agredido, para um gabinete de resolução de conflitos, em 

que uma equipa de profissionais, entre outros de psicologia, assistente social e professor 

tutor (uma equipa por Agrupamento), envolvessem alunos e respectivas famílias na resolução 

dos diferendos, sempre com a preocupação de conhecer a causa de tensão, para que esta 

fosse solucionada; 

 

 

2.  Medida -  Promover a intervenção dos alunos na sensibilização e controle de casos de 

violência escolar, em que os alunos mais velhos se tornariam tutores (protectores), dos alunos 

mais jovens, desde que estes iniciam a frequência da instituição escolar; 

 

 

3. Medida - Solicitar aos delegados de cada Turma, após estes terem consultado e ouvido as 
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propostas dos seus colegas de turma, a sua participação na redacção dos deveres e dos 

direitos que constam no Regulamento Interno, de maneira a que os alunos se sintam 

responsabilizados pelo seu cumprimento e respeito, já que contribuíram para a sua redacção.  

 


