
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: Básica 2º e 3º Ciclo Dra Maria Alice Gouveia  

Circulo: Coimbra 

Sessão: 19 de Janeiro 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Nas últimas décadas, a problemática da violência na escola tem sido objecto de olhares 

plurais, dos investigadores aos interlocutores mais directos – docentes, alunos e auxiliares de 

educação – passando pela comunidade em geral.  

A violência em meio escolar, tema recentemente sentido com preocupação por todos os 

agentes educativos, manifesta-se por uma diversidade de comportamentos: indisciplina, 

vandalismo contra o património escolar, roubo, maltrato entre iguais (bullying), etc. Não são 

claros os dados que indicam um aumento destas condutas nas nossas escolas, o que existe é 

um problema que tem ganho maior visibilidade por acção dos mass media. 

Apesar do problema estar a ser cada vez mais identificado não invalida o facto de ainda 

sentirmos uma assustadora indiferença da parte dos adultos face à violência entre as crianças 

e jovens. Entre as causas mais estudadas da violência entre pares destaca-se o facto da maior 

parte dos agressores e das vítimas serem crianças com baixa auto-estima. Isto é, o agressor 

utiliza a violência como uma forma de afirmação pessoal e a vítima exterioriza quase sempre 

uma atitude de passividade. Verifica-se ainda que a maioria dos agressores são crianças com 

baixo poder em termos económicos, têm fracos resultados académicos e apresentam muito 

poucas competências sociais (liderança, cooperação, partilha de sentimentos, entre outras). 

A violência em meio escolar, a par de outras problemáticas é também um problema cultural. 

É no recreio, mais do que nos corredores, salas e casas de banho, que os problemas de 

violência assumem maior gravidade. Este é o local por excelência onde a violência é mais 

significativa pois, é o lugar onde a vigilância é praticamente inexistente dada a dimensão dos 

espaços e a escassez de auxiliares de acção educativa.  

Na tentativa de colmatar este problema propõe-se: 

  - Uma maior participação e envolvimento dos alunos, factor de grande importância, pois 

favorece o sentimento de pertença e implica o exercício de algum grau de poder sobre as 

disposições colectivas, base da criação de responsabilidade comum servindo também como 
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elemento de motivação. Assim, as medidas propostas são as seguintes: 

 

 

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

 

1. Criação de uma “Rede de Alunos”. 

 

 

 

2. Criação de um  “Tribunal Escolar” . 

 

 

3. “Acções de formação/sensibilização” sobre a violência em meio escolar. 

 


