
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 com Jardim de Infância de Ammaia, Portagem 

Circulo: Portalegre 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Actualmente existem poucos auxiliares de acção educativa nas escolas e muitos não têm a 

devida formação para lidar com adolescentes, muito menos com casos de violência. Muitos 

dos casos de bullying que têm lugar nas escolas não são detectados e, quando o são, nem 

sempre os auxiliares conseguem repor a normalidade, dissuadindo o agressor e 

reconfortando a vítima. A contratação de funcionários qualificados para o efeito é 

imprescindível. 

Muitas escolas não possuem câmaras de vigilância ou então só as activam no período 

nocturno. Assim, se forem ligadas todo o dia, poderão ajudar a detectar e controlar os 

problemas de violência.  

Por vezes, há o recurso a armas para acentuar a violência, por isso é importante evitar que 

estas entrem no recinto escolar. Tal só será possível instalando detectores de metais na 

entrada do recinto escolar. 

 

Devido a problemas económicos e contextos familiares problemáticos, muitas vezes, existe 

agressão como forma de revolta e de libertação de tensão, bem como para chamar a atenção 

e evidenciar-se no contexto escolar. Assim, se houver um maior acompanhamento por parte 

de psicólogos, elementos da Segurança Social, da Protecção de Menores e das forças de 

segurança, podem evitar-se muitos casos de violência escolar.  

Actualmente muitas escolas apenas têm os serviços de psicologia, atendendo estes só os 

alunos com necessidades educativas especiais, e muitas há em que nem sequer podem contar 

com esse tipo de apoio. É fundamental que os alunos com problemas possam ter apoio 

psicológico, pois este pode evitar muitos casos de bullying, bem como minorar o sofrimento 

das vítimas. 

Como muitos problemas advêm da falta de recursos e do facto de os agressores viverem em 

contextos familiares problemáticos, seria importante que nas escolas houvesse um 

acompanhamento frequente por parte de assistentes sociais, membros da Protecção de 
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Menores, pois a resolução dos problemas socioeconómicos dos alunos evitaria, sem dúvida, 

muitos casos de revolta, discriminação e, consequentemente, violência escolar. 

A presença mais assídua de elementos das forças de segurança nas escolas também seria 

importante para dissuadir os agressores e dar mais alguma confiança aos alunos que por 

vezes são violentados. 

 

Actualmente o tema da violência escolar é pouco debatido nas diversas disciplinas e não se 

realizam quaisquer actividades de sensibilização junto da comunidade escolar e dos 

encarregados de educação. Assim, era importante que o tema fosse discutido nas aulas das 

áreas disciplinares não curriculares e que fossem promovidos workshops e acções de 

formação, nos quais participassem os elementos da comunidade escolar (alunos, professores, 

auxiliares) e também os encarregados de educação. A reflexão em conjunto sobre esta 

problemática e as suas consequências, quer para a vítima, quer para o agressor, pode ajudar a 

prevenir e a resolver o problema da violência escolar.      

 

 

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

 

1. Reforçar a segurança nas escolas, reforçando o número de funcionários qualificados para o 

efeito, montando câmaras de vigilância 24 horas por dia e instalando um detector de metais 

na entrada do recinto escolar. 

 

 

2. Implementar nas escolas equipas diversificadas de apoio aos alunos com problemas 

(psicólogos, elementos da Segurança Social, da Comissão de Protecção de Menores, das 

forças de segurança), com vista a evitar casos de violência e poder minorar o sofrimento das 

vítimas. 

 

 

3. Aumentar a sensibilização para este tema no seio da comunidade escolar, promovendo 

workshops para alunos, docentes, auxiliares e encarregados de educação, bem como 
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incluindo a temática da "Violência em meio escolar" nos programas das áreas disciplinares 

não curriculares. 

 


