
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: E.B2,3/Sec. Padre José Agostinho Rodrigues 

Circulo: Portalegre 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

1 - Se o número de auxiliares de acção educativa aumentasse e se alguns   fossem escolhidos 

por revelarem um perfil adequado para ajudar na resolução de conflitos seria, no nosso 

entender,  bastante positivo. Haveria certamente mais vigilância entre os tempos lectivos . 

Sabemos que a falta de verbas é o argumento utilizado para que se contratem poucas pessoas 

mas ter auxiliares com 60 e mais anos que mal se podem mexer, quanto mais ajudar numa 

situação de violência que ocorra, não é certamente solução. É que o problema da violência  na 

escola , tanto entre alunos como entre outros membros da comunidade escolar, não é só um 

problema de quem é agredido e agride mas sim de todos os que frequentam a escola. 

Devemos evitar a todo o custo incidentes de violência e contribuir para a sua erradicação.  

 

2 - Em complemento com o aumento do número de auxiliares de acção educativa,  a 

colocação de câmaras de vigilância nalguns recantos menos vigiados também seria muito útil . 

As situações poderiam  ser rapidamente detectadas e seria possível  agir de modo a minimizar 

as consequências de actos ,  tantas vezes impensados. 

 

3 - Na nossa opinião para se tentar minimizar o problema da  violência escolar é necessário 

entender o porquê; os motivos de quem agride, seja fisica ou psicologicamente. Quanto a nós 

quem agride fá-lo, na maioria das vezes, para se sentir superior, pois na verdade tem 

sentimentos de inferioridade, tiveram  uma vida dificil e/ou tem algum tipo de problema e 

servem-se de terceiros para descarregar a sua mágoa ou raiva.  

Uma conversa antes do castigo pode ajudar a entender os problemas e os motivos e pode, 

sem dúvida, na nossa opinião, ajudar a mudar actos ou comportamentos, começando por 



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. 

 

aprender a respeitar os outros. 

 

Ter consciência deste problema já é, por si só, positivo. Tentar apontar caminhos e soluções, 

como fizemos,  ainda melhor. Mas se depois de tudo isto não fizermos nada no nosso dia-a-

dia, quando confrontados com situações de violência, de nada valeu tudo o resto. 

 Então, cada um na sua escola, é um elemento fundamental para ajudar e alertar para este 

problema. 

 

 

  

 

 

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

 

1. Aumentar o número de auxiliares de acção educativa, tendo   em atenção o  perfil 

desejável  para as funções a desempenhar. 

 

 

2. Aumentar o número de câmaras de vigilância na escola,  em locais mais escondidos . 

 

 

3. .Combater a agressão com a razão. 

 


