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 Vieira da Silva- Carnaxide
Circulo: Lisboa
Sessão: Ensino Básico

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

Argumentação Medida 1:
Consideramos que em cada escola deveria existir um Gabinete próprio e exclusivo para
abordar ocorrências de indisciplina e violência escolar onde estejam presentes, durante o
horário escolar, docentes com perfil para abordar situações de violência escolar, alunos
tutores que poderão realizar um trabalho de articulação com os seus pares .
Estes Gabinetes permitiriam uma abordagem imediata perante a ocorrência de violência ou
indisciplina, evitando a morosidade do cumprimento e das diligências impostas pela
Legislação e Regulamentos de Escolas. A equipa poderia estabelecer parcerias com os
psicólogos das escolas e os centros de saúde, bem como de Técnicos da Segurança Social e
outros parceiros.
Estes Gabinetes funcionariam não só para orientar os alunos agressores, bem como as vítimas
de violência escolar.
Argumentação Medida 2:
Consideramos que as famílias se têm vindo a desresponsabilizar da educação escolar dos seus
educandos, delegando essa responsabilidade nas escolas, contribuindo assim por permitir que
os alunos agressores continuem a usufruir dos mesmos direitos dos restantes e, mais grave,
continuem a frequentar a escola sem que a nível familiar tenha existido um verdadeiro
esforço para modificar a atitude e comportamento do aluno agressor. Quando as medidas
impostas por lei afectarem também as famílias, acreditamos que existirá uma actuação
diferente. Também os familiares dos alunos agressores deveriam ser encaminhados para
estruturas que lhes dessem aconselhamento e orientação de forma a ajudarem o seu
educando.
Assim propomos que sejam aplicadas coimas a estipular por lei aos familiares directamente
responsáveis pelo aluno agressor ou que sejam retirados, temporariamente, apoios sociais

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.

(abono de família e outros subsídios).
Argumentação Medida 3:
Consideramos que as medidas, em vigor, contra a violência escolar, estipuladas por lei, não
são suficientes para proporcionar um ambiente seguro aos alunos agredidos e não conduzem
a um verdadeiro efeito correctivo nos alunos agressores, que na maioria das vezes, continuam
com as agressões dentro do espaço escolar.
Assim, propomos que seja instituído, por lei o conceito de Falta Disciplinar e que seja
estipulado um limite, que quando ultrapassado, conduza o aluno a uma situação de retenção
efectiva, não permitindo o regresso à escola nesse ano lectivo.
Neste caso, o aluno deveria ser encaminhado para outras estruturas de orientação e
aconselhamento, com técnicos especializados de forma a alterar as suas atitudes e
comportamentos até ao novo regresso à escola.

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

Criar Gabinetes de Intervenção contra a Violência Escolar (GIVE) em todas as escolas,
utilizando os recursos já existentes (docentes, alunos tutores, psicólogo, representantes de
Encarregados de Educação) e estabelecendo parcerias sempre que necessário. Os Gabinetes
funcionariam dentro do horário escolar de cada escola de forma a dar resposta às ocorrências
de indisciplina ou violência escolar.
1.

2. Penalizar as famílias dos alunos agressores através da aplicação de coimas ou através da
suspensão temporária de apoios sociais.

3. Instituir o conceito de Falta Disciplina, resultante de actos de indisciplina ou violência
escolar, como falta que conduziria a uma retenção efectiva do ano lectivo, após ultrapassar
um limite estipulado por lei.
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