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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Melhorar e aperfeiçoar a situação das mochilas escolares, devido ao peso 

excessivo, para garantir a saúde dos alunos  

 

As mochilas escolares contêm os artigos de papelaria e material escolar para 

uso diário dos alunos, portanto, o peso excessivo das mesmas é alvo de atenção da 

sociedade e dos pais em particular. Segundo alguns estudos, há alteração evidente 

da postura vertical dos alunos quando o peso da mochila é superior a 10% do peso 

corporal, e quando o peso é superior a 15%, as vértebras cervicais, torácicas e 

lombares e os membros ficam gravemente distorcidos, e os alunos têm de se inclinar 

para a frente para se equilibrarem e estabilizarem o peso do corpo, o que lhes 

provoca dores nas costas, no pescoço, nos ombros, e nos músculos, e origina pé 

chato, ameaçando assim a sua saúde e afectando o seu crescimento. 

Nos últimos anos, com os esforços conjuntos e a cooperação entre o Governo, 

as escolas e os encarregados de educação, a Direcção dos Serviços de Educação e 

de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) definiu as instruções sobre o “alívio do 

peso das mochilas escolares” (constantes do Guia de Funcionamento das Escolas), e 

tem subsidiado as escolas na aquisição de equipamentos, como estantes para livros, 

promovido a optimização da organização dos horários das aulas e incentivado os 

pais a orientarem os alunos na arrumação das mochilas conforme as necessidades 

do dia, e tudo isto contribuiu para resolver o problema do peso excessivo das 

mochilas. De acordo com os resultados dos dois inquéritos realizados no ano lectivo 

2020/2021 pela DSEDJ, às escolas onde já se tinham registado melhorias 
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juntaram-se mais 30 escolas primárias que registaram também melhorias 

significativas na redução do peso das mochilas, alcançando-se assim alguns 

resultados. No entanto, segundo alguns pais, muitos alunos do 1.º ano do ensino 

primário, como passaram há pouco tempo do jardim de infância para o ensino 

primário, não estão habituados ao peso das mochilas, e mais, com o avançar dos 

anos, têm de transportar muitos livros de exercícios, cadernos de actividades e 

materiais extracurriculares, aumentando ainda mais o peso das mochilas.                       

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. As instruções sobre o “alívio do peso das mochilas escolares” constante do 

Guia de Funcionamento das Escolas, definidas pela DSEDJ, estão em vigor 

há algum tempo, então, quais foram os resultados alcançados? Até ao 

momento, quantas escolas atingiram os critérios definidos? Os resultados 

obtidos estão em linha com os previstos?   

2. Nos termos do Guia de Funcionamento das Escolas, o peso da mochila 

escolar não deve ser superior a 15% do peso do aluno. As autoridades vão 

considerar aperfeiçoar este critério? De que medidas de apoio dispõem para 

as escolas que não atingiram este critério?   

  

8 de Abril de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Cheng I 


