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VOZ DOS ALUNOS 

 

ENQUADRAMENTO 

 

As crianças e os adolescentes têm as suas próprias opiniões e pensamentos que a escola 

pretende escutar e ter em conta. 

O sistema educacional tem a oportunidade de formar pessoas, não apenas 

academicamente, mas também em valores. Portanto, a escola é um lugar ideal para criar 

uma sociedade futura melhor. Mas, para atingir esse objetivo, é preciso ouvir as crianças 

e conhecer suas opiniões. Temos o dever de ensinar as crianças e os adolescentes, mas 

também temos de aprender com eles. Portanto, devemos ouvir ativamente os alunos. 

Assim, podemos saber como eles veem o mundo, quais são seus pontos de vista e quais 

são suas preocupações. 

Dar voz aos alunos refere-se a todas aquelas iniciativas que visam aumentar o papel e a 

participação dos alunos em determinados aspetos do ambiente escolar. Para isso, os 

alunos devem dispor de meios e fins que lhes permitam escolher mais e que os impeçam 

de ter um papel passivo na sua própria educação e aprendizagem. Da mesma forma, 

deve-se notar que todos os alunos devem ter voz, sem discriminar as suas incapacidades 

ou idade, já que todos os alunos, independentemente das suas características ou 

habilidades, têm opiniões e devem ter a oportunidade de serem ouvidos. 

 

ATIVIDADES PARA DAR VOZ AOS ALUNOS 

 

Dar voz aos alunos permite que as crianças e adolescentes participem na melhoria da 

escola e serve como ferramenta para mobilizar as mudanças que as escolas assumem 

para alcançar uma educação inclusiva e democrática. 

Algumas atividades que as escolas podem colocar em prática para dar voz aos alunos 

são: 

 

 

• Reuniões de Delegados e Subdelegados de Turma 



 

 

 

Os Delegados e Subdelegados de Turma representam as turmas na comunidade escolar, 

transmitindo a opinião dos seus colegas. Nestas reuniões discutem-se assuntos de 

interesse para os alunos e para a escola, envolvendo os alunos na vida escolar - 

intervenção cívica. 

 

Objetivos: 

 

-  Fomentar a participação dos alunos na vida do Agrupamento; 

-   Promover dinâmicas de intervenção cívica; 

- Estabelecer pontes privilegiadas de comunicação entre os vários elementos da 

comunidade educativa. 

 

•  Conselhos Eco Escolas 

 

É a força motriz do projeto Eco Escolas e deve assegurar a execução da Auditoria 

Ambiental, do Plano de Ação Monitorização e Avaliação, do Trabalho Curricular, da 

Informação e Envolvimento da Comunidade Local e do Eco Código. 

 

Objetivos: 

 

- Assegurar a participação ativa dos alunos no processo de decisão do Programa; 

- Assegurar que as opiniões de toda a comunidade escolar são tidas em consideração e, 

sempre que possível, postas em prática; 

- Estabelecer a ligação com a estrutura de gestão da escola e com a comunidade local. 

 

•  Rádio Régio 

 

A Rádio Régio proporciona o entretenimento dos alunos com momentos musicais. 

Quem se inscreve na Rádio Régio tem ainda a experiência de aprender a utilizar todo o 

equipamento da Rádio e passar músicas da sua preferência. Podem ainda criar um 

programa de rádio, em articulação com os responsáveis. A Rádio Régio promove a 



 

 

participação de toda a comunidade escolar estimulando a troca de experiências, a 

pesquisa, o debate e a busca por soluções dos problemas enfrentados no espaço escolar 

e no ambiente na qual a escola está inserida. 

 

Objetivos: 

 

- Reconhecer crianças e adolescentes como produtores de cultura, integrando-os aos 

meios de comunicação;  

- Favorecer a convivência e trabalho em grupo, respeitando diferenças, níveis de 

conhecimento e ritmos de aprendizagem de cada integrante da equipa; 

- Estimular o uso de recursos tecnológicos variados: câmara de vídeo, gravadores, 

microfones, entre outros; 

- Estimular e fortalecer as relações interpessoais. 

 

•  Assembleias de Turma realizadas no âmbito da disciplina "Viver na Escola” 

 

As Assembleias de Turma são realizadas para que os alunos tenham espaço de diálogo 

acerca dos problemas e das relações de convívio, envolvendo a responsabilidade de 

todos os envolvidos. Trata-se de falar sobre o que consideram que está mal, mas 

também serve para felicitar o que está a correr bem, reforçando o positivo. 

 

Objetivos: 

 

- Regular e regulamentar a convivência e as relações interpessoais no âmbito da turma, 

através de encontros/reuniões; 

- Proporcionar um espaço de diálogo na resolução dos conflitos cotidianos. 

 

•  Orçamento Participativo das Escolas 

 

É uma iniciativa que permite aos alunos participarem ativamente nas decisões da Escola, 

através de um processo democrático, com várias etapas e que, no final, vai permitir 

melhorar cada um dos estabelecimentos de ensino, com as ideias de quem lá estuda. 



 

 

 

 Objetivos: 

 

- Estimular a participação democrática dos estudantes; 

- Valorizar as opiniões dos alunos e a sua capacidade argumentativa, de reflexão e de 

mobilização coletiva, assim como o conhecimento prático de alguns mecanismos básicos 

da vida democrática. 

 

•  Parlamento dos Jovens 

 

O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República, dirigida aos/às 

jovens do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, de escolas do ensino 

público, particular e cooperativo do Continente, das Regiões Autónomas e dos círculos 

da Europa e de Fora da Europa. 

 

 Objetivos: 

 

- Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política; 

- Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras 

de formação das decisões; 

- Estimular as capacidades de expressão e argumentação na defesa das ideias, com 

respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade da maioria. 

 

• Clube UBUNTU 

 

O Clube Ubuntu desenvolve-se a partir de um Manual criado pela Academia de Líderes 

Ubuntu, que oferece um conjunto de dinâmicas, conceitos e projetos a trabalhar, 

estruturado na Metodologia UBUNTU. 

É na intervenção do clube e partindo da Dinâmica “World Cafe” realizada nas Semanas 

Ubuntu (em que os alunos participantes são convidados a identificar necessidades 

relativas a 3 domínios: espaço da escola, alunos da escola e comunidade envolvente) 



 

 

que se desenvolvem estas ideias, transformando-as em ações. O Clube Ubuntu foi 

pensado de forma a ser um espaço onde a voz e as ações dos alunos têm lugar! 

 

 Objetivos: 

 

- Dar continuidade ao trabalho desenvolvido durante as Semanas Ubuntu; 

- Desenvolver atividades e projetos que sirvam os 5 pilares; 

- Promover a interação entre os membros do Clube (de várias turmas)e também entre 

toda a comunidade educativa, privilegiando a implementação da filosofia UBUNTU na 

escola; 

- Criar uma rede de parceiros que possam ajudar ao desenvolvimento de projetos que 

respondam às necessidades da escola e da comunidade. 

 

ESTRATÉGIAS/METODOLOGIAS: 

 

Eventos consultivos: caixa de sugestões, votação, painéis de petições, etc. 

 

Role-playing: realizar dinâmicas de grupo baseadas em role-playing. 

 

Lego Serious Play: com peças de construção, são representadas as soluções para um 

determinado problema. 

 

Mapeamento social ou cartografia participativa: representar problemas e soluções por 

meio de um mapa, com diversos elementos gráficos. 

 

Dar voz aos alunos permite que estes participem da vida escolar para que desenvolvam 

a sua autonomia pessoal, assumam responsabilidades e se tornem pessoas 

autoconfiantes. 

 

 

 

 



 

 

SUGESTÕES: 

 

1-  Colocar uma caixa com uma ranhura onde os alunos possam dar sugestões. Fazer 

um cartaz para pôr junto à caixa. Publicitar na página da escola. 

 

“Dá voz às tuas ideias! Queremos conhecer a tua opinião sobre o que se passa à tua 

volta e no mundo.”  

 

Objetivos: 

 

- Auscultar os alunos sobre os seus interesses relativamente às atividades escolares; 

- Conhecer as preferências dos alunos face aos diferentes temas da atualidade. 

 

2- Incluir na newsletter do Agrupamento de escolas um espaço para notícias 

elaboradas pelos próprios alunos. A newsletter é um tipo de e-mail marketing 

produzido de forma constante e enviado com uma periodicidade fixa para a base de 

contatos. O Agrupamento de Escolas José Régio elabora uma newsletter por período 

letivo. Na newsletter aborda-se novidades, notícias e assuntos relevantes para a 

persona da sua instituição de ensino. 

 

Objetivos:  

 

- Divulgar informações relevantes para os interessados; 

- Estabelecer uma comunicação direta e simples; 

- Enviar diferentes tipos de conteúdo lhes sejam significativos; 

- O envio de uma newsletter, pressupõe um conhecimento multidisciplinar, uma vez que 

quem envia newsletter, tem de elaborar o design da mesma, preparar a mensagem que 

deseja passar, definir objetivos, enviar e saber analisar os resultados desse envio. 

 

3- Criação de um Programa na Rádio Régio intitulado “A voz dos alunos”.  Os alunos 

irão à Rádio Régio falar sobre temas que sejam do seu interesse e até sugerir 

atividades. Os alunos podem falar sobre determinados assuntos (desde o pré escolar 



 

 

ao terceiro ciclo) e fazemos pequenas gravações, como se fossem entrevistas, e 

passamos depois na Rádio Régio. Os assuntos podem ir desde as temáticas 

associadas às datas comemorativas a assuntos relacionados com a atualidade e 

eventos que decorram no nosso país e no mundo, nas mais diversas áreas. 

 

 Objetivos: 

 

- Utilizar o programa de rádio para desenvolver a autonomia e a visão crítica, a fim de 

melhorar a perceção da vida em sociedade. 

 

4- Criar um cantinho: O cantinho da Voz dos alunos. Aqui os alunos podem expor 

desenhos, textos, fotografias… sobre determinados temas. Todos os alunos do 

Agrupamento. Pode haver um tema mensal, sugerido pelos alunos. Publicitar na 

página do Agrupamento de Escolas. 

 

 Objetivos: 

 

- Dar a conhecer à comunidade escolar as opiniões dos alunos face a determinados 

assuntos da atualidade, no que respeita ao meio envolvente mais próximo, assim como 

no que se refere a acontecimentos mundiais; 

- Promover o debate entre a comunidade escolar; 

- Conhecer os pontos de vista e convicções dos alunos no que respeita a determinados 

assuntos. 

- Integrar os alunos de 7ºano que, semestralmente, não estão integrados no turno da 

disciplina de TIC, de acordo com o horário da turma. 

 

 

 

Em conclusão: 

 

A educação inclusiva deve ser implementada nas escolas que estimulem a voz dos 

alunos, a convivência positiva e o suporte educacional adequado para promover 



 

 

mudanças e melhorias na escola. Portanto, as crianças devem ser incentivadas a 

participar. Nesse sentido, destaca-se a seguinte frase: 

 

“A participação envolve aprender, brincar ou trabalhar em colaboração com os outros. 

É sobre ser capaz de fazer escolhas e ter uma palavra a dizer no que fazemos. Mais 

profundamente, tem a ver com sermos reconhecidos e aceitos por nós mesmos.” 

Booth e Ainscow  

 

A participação dos alunos não deve ser reduzida ao contexto educacional, mas também 

deve ser ouvida dentro da comunidade a que pertencem. 

Em conclusão, o facto de se estimular a participação e dar voz aos alunos é benéfico 

para alcançar sua posterior participação ativa na sociedade. A escola deve ser um lugar 

onde as crianças aprendam a se expressar livremente. 

 

(https://eresmama.com/la-importancia-de-dar-voz-al-

alumnado/?utm_source=mcpin&utm_medium=post&utm_campaign=atomik_share) 

 

"O objetivo da educação é formar seres capazes de governar a si mesmos, e não serem 

governados por outros." 

 

Herbert Spencer 

 

Portalegre, 3 de outubro de 2022 
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