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Identificação da Escola: Escola Secundária Professor Herculano de Carvalho
Circulo: Lisboa
Sessão: 20/01/2011

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

A violência nas escolas tem vindo a crescer nos últimos anos. Isso pode ser constatado pelo
cada vez maior número de casos denunciados acompanhados por uma maior variedade no
tipo de agressões verificadas. Estes factos aumentaram grandemente a complexidade do
problema, quer do ponto de vista da prevenção, quer do ponto de vista da resolução de
problemas já existentes.
Nem sempre a fronteira que separa uma bricadeira de mau gosto, ou uma discussão, daquilo
que pode ser considerado violência, apresenta uma linha clara e bem definida. Cabe aos
elementos com maior responsabilidade social (pais, encarregados de educação,
professores,psicólogos, autoridades policiais e poder político) encontrar formas de levar os
alunos e toda a comunidade escolar a um entendimento e desta forma todos ficarem cientes
de que a violência não deverá ser nunca uma opção.
Mas nem sempre os problemas de violência nascem dentro da escola. Por vezes a escola é
apenas o "palco" dos acontecimentos em que os "actores" nem sempre fazem parte da
comunidade escolar, embora acabem quase sempre por envolver alunos dessa mesma escola.
Neste contexto, deverá também ser dada uma maior atenção ao controlo de entradas e
saídas da escola, bem como à vigilância de todo o espaço escolar.

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

1. Poder falar na escola com os adultos sobre o que aconteceu. Isto só será possível se os

Directores de Turma tiverem disponibilidade de horário para tratar destes assuntos com a
calma e dedicação que eles exigem. Os Directores de Turma deverão ter no seu horário maior
disponibilidade para atender alunos e encarregados de educação e dessa forma poder prestar
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um apoio bastante mais personalizado. Como complemento desta medida sugerimos também
a redução do número de alunos por turma. É impossível tratar assuntos com eficácia e
dedicação quando as turmas têm cerca de 30 alunos. Uma vítima de violência não pode ser
encarada como "mais um".

2. Promover o diálogo entre pais, alunos e professores, sempre que necessário, com
acompanhamento de um psicólogo. O primeiro acompanhamento especializado, no caso de
uma vítima de violência, deverá ser imediato e não com dia e hora marcados para "a próxima
semana" e com tempo limitado. Cada caso é único e deve ser tratado como tal.
Deverá ser criado um Gabinete dedicado à prevenção e acompanhamento dos alunos em
risco ou com comportamentos de risco.

3. Reestruturação do esquema de acompanhamento e controlo dos alunos por parte dos
auxiliares de acção educativa, com uma permanente colocação de vigilantes em pontos
estratégicos da escola de forma a permitir um melhor controlo de todo o espaço. Controlo
das entradas e saídas da escola através de sistemas electrónicos (cartão magnético, câmaras
de vigilância, detectores de armas, etc…) acompanhados por uma equipa de segurança.

