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N.º 4 

 
 

Conselho Geral 

 
Deliberações tomadas em reunião plenária  

de 01/ 04/ 14 
 

 

 

1. Ao abrigo do artigo 6.º do Regimento do Conselho Geral foi 

convocada uma reunião extraordinária e autorizada a presença de 

outros elementos da comunidade educativa que, tendo estado 

presentes apenas no primeiro ponto da ordem de trabalhos, 

prestaram os necessários esclarecimentos sobre a matéria em 

apreço: apresentação e discussão das propostas de prevenção e 

combate à indisciplina, elaboradas pela equipa de trabalho do 

Conselho Geral. 

 

A constituição, no presente ano letivo, de uma Comissão de 

Disciplina e a consequente criação de instrumentos claros, precisos 

e justos, de regulação dos focos de indisciplina em meio escolar 

têm vindo a colocar em evidência as situações de indisciplina, 

enfatizando o fenómeno e fazendo-o parecer maior e mais grave. 

Mas o problema é social, nacional. Na generalidade das escolas, 

em Portugal, o papel dos professores está reduzido ao de gestor 

de conflitos ou de emoções, quando efetivamente se deveriam 

gerir aprendizagens; mas é precisamente esta função que acaba 

por ser secundarizada, perante situações disruptivas constantes, 

que desviam a atenção do professor da sua principal função.  

 

A atual situação social, geradora de desemprego e de mais 

fragmentação familiar, em muito tem contribuído para o mal estar 

dos alunos que transportam com eles, para a escola, os dramas 
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familiares, a fome, a revolta e a vergonha que se traduzem no 

desinteresse, na apatia ou na agressividade. 

 

As turmas complicam-se, em número de alunos, em 

heterogeneidade de conhecimentos, gostos e aptidões, 

incrementando as assimetrias socioculturais. 

 

A Escola não tem capacidade de resposta para os problemas 

graves que vão aflorando, que se inscrevem num vasto espetro 

que vai desde a resistência à aprendizagem, pela recusa em 

aceitar os seus papéis (aprender e ser educado) até às mais 

preocupantes patologias comportamentais para as quais não tem 

sequer competência para resolver, nem um quadro de assistentes 

operacionais estável nem em número suficiente.  

 

2. Face ao exposto, O Conselho Geral, tendo em vista a 

corresponsabilização de todos os atores do processo educativo 

(escola, família e sociedade) relativamente à formação integral 

dos alunos, filhos, cidadãos, aprovou as seguintes medidas de 

intervenção: 

 

A CURTO PRAZO 

 

 Realização de reuniões de sensibilização à boa conduta cívica, 

com todas as turmas do ensino básico (2 de cada vez), no 

início do 3.º período, na Sala de Reuniões, com a presença do 

Diretor da Escola, representantes dos encarregados de 

educação das turmas, da Associação de Estudantes e dos 

diretores de turma. 

 

NO INÍCIO DO PRÓXIMO ANO LETIVO: 

 

 Receção conjunta de turmas (2 a 2) de todos os anos de 

escolaridade, com a presença de um/dois representantes dos 

EE, representantes dos alunos, direção, diretores de turma e 

chefe dos assistentes operacionais. 

 

 Criação de um espaço próprio para o Gabinete de Disciplina, 
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com a presença de professores, representante de alunos, 

funcionários e EE. – receção/atendimento de alunos em 

situação de saída da sala de aula; triagem das situações: 

situação de indisciplina escolar - consequentes procedimentos 

inscritos no Estatuto do Aluno e no Regulamento Interno; 

contacto imediato com o EE; situação de ilícito criminal – 

consequente comunicação à Polícia/Ministério Público; contacto 

imediato com o EE. 

 

 Criação de uma bolsa de diretores de turma substitutos e 

atribuição das direções de turma aos professores do quadro da 

Escola. 

 

 Criação de uma disciplina de “Formação Cívica e ética”, a ser 

lecionada na componente não letiva do professor DT e com 

acréscimo de 45 minutos na componente letiva da turma. 

 

 

 

 

 

 

 

A Presidente do Conselho Geral 

 

Ana Paula O. Cunha 

 

 

 

 


