
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 Integrada de Bucelas 

Circulo: Lisboa 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Violência é uma questão grave e por isso não deve ser tratada com leveza. Só quando os 

alunos que geram a violência nas escolas sofrerem medidas pesadas, se sentirão coagidos a 

mudar atitudes. As medidas leves que até ao momento têm sido aplicadas a estes alunos não 

têm dado os resultados esperados, por isso há que agravar as penas. Para além disso, dever-

se-ia investir no apoio psicológico e na formação dos agentes educativos.   

Desta forma, os motivos que levaram às medidas propostas pela nossa Escola são os 

seguintes: em primeiro lugar, julgamos imprescindível a presença de um psicólogo na escola a 

tempo inteiro, pois a violência escolar deve-se muitas vezes à violência que os alunos vêem 

em casa e até mesmo na televisão, pelo que os mesmos necessitam de acompanhamento 

psicológico quando começam a manifestar comportamentos agressivos. Esse 

acompanhamento destinar-se-ia não só aos alunos que perpetuam a violência sobre outros, 

sejam eles colegas, professores ou funcionários, mas também às vítimas dessa violência.  

Em segundo, julgamos que deve haver uma maior responsabilização dos Encarregados de 

Educação em todo este processo, pois não pode ser apenas a escola a resolver o problema da 

violência escolar. Se um encarregado de educação não for imediatamente informado de 

determinadas atitudes do seu filho e não agir de imediato em conformidade, sendo adiada 

uma atitude face ao que fez, o “castigo” ou chamada de atenção perde grande parte do 

efeito. Para além disso, muitas das vezes, os próprios pais não querem saber e não dão 

importância ao facto de os seus “filhos” agredirem e perseguirem os outros. Há que envolver 

mais os pais na educação dos filhos e fazê-los perceber que são responsáveis pelos 

comportamentos agressivos destes para com o outro, e torná-los uma parte activa na 

resolução do problema. A questão monetária, por exemplo, é uma forma de “atingir” os 

Encarregados de Educação mais ausentes, que não se interessam pelos comportamentos 

inadequados dos seus educandos, demitindo-se da sua função de educadores e responsáveis 

pelos mesmos. 

Por último, julgamos que os assistentes operacionais (vulgo funcionários) são também eles 

parte fundamental nesta questão da violência em meio escolar e na forma de a atenuar ou 

eliminar. Consideramos que não é qualquer pessoa que consegue lidar com alunos, sobretudo 



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. 

numa sociedade onde há cada vez mais violência e falta de respeito pelas outras pessoas. Em 

muitos dos casos, a figura dos funcionários é uma figura que não corresponde a alguém que 

inspire respeito, a alguém que consiga fazer os alunos obedecer às suas indicações. Desta 

forma, deveria haver uma maior atenção à selecção dos funcionários das escolas. Os 

funcionários que existem nas escolas, de uma forma geral, não sabem lidar com os problemas 

de violência com que se deparam. Muitos dos funcionários das escolas não se sabem impor 

aos alunos mais problemáticos e não se conseguem fazer respeitar. Cada vez mais, os 

próprios funcionários das escolas são alvo de violência por parte dos alunos. Há que criar 

profissionais que saibam combater a situação. Em muitos casos os agressores não se sentem 

intimidados pela figura e sabem que não sofrem qualquer represália pelo que fazem.      

 

 

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

 

1. Maior acompanhamento psicológico, com o mínimo de um psicólogo permanente para 

acompanhar os casos de indisciplina e violência escolar. 

Deveria haver um psicólogo permanentemente nas escolas para apoiar as vítimas de violência 

escolar, alguém a quem estas se pudessem dirigir, por exemplo, quando são alvo de violência, 

mas têm medo de denunciar. Os “agressores” deveriam ser também ouvidos e 

acompanhados por um psicólogo, de forma a descobrir a origem dos seus comportamentos 

agressivos e ajudá-los a melhorar as suas atitudes. Este psicólogo deveria fazer o 

acompanhamento não só dos alunos que agridem os outros, mas também dos seus pais, de 

forma a sensibilizá-los para a gravidade da questão e orientá-los para que estes saibam lidar 

com os seus filhos nestas situações.      

 

 

2. Maior responsabilização dos Encarregados de Educação, nos casos de violência escolar, 

nomeadamente através de contacto imediato com o Encarregado de Educação, sempre que 

um aluno seja alvo de uma participação por violência, sem que seja possível que o aluno saia 

da escola sem que o respectivo Encarregado de Educação se apresente no estabelecimento,  

converse com um responsável e seja aplicada uma medida correctiva ao referido aluno; 

aplicação de uma multa ou até mesmo suspensão de subsídios recebidos do Estado, no caso 

de o educando apresentar um mínimo de duas participações por violência escolar; expulsão 

do aluno da escola em causa, sempre que este seja alvo de mais de cinco participações por 

violência. O Encarregado de Educação deve ser o primeiro responsável quanto aos objectos 
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de que os alunos se façam acompanhar.  

 

 

3. Deveria haver um maior de funcionários nas escolas e os mesmos deveriam obedecer a 

determinado perfil e receber formação adequada. 

Os funcionários existem claramente em número inferior às reais necessidades das escolas e os 

mesmos necessitam de formação para saber agir em conformidade, especificamente em 

casos de violência escolar.      

 


