
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 Profissional  Vasconcellos Lebre (Propriedade da Escola 

Profissional da Mealhada) 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Presentemente  nós,  alunos, estamos inseridos numa conjuntura de crise que afecta o nosso 

futuro. O desemprego aumenta, a ambição também e começa a surgir uma competição pouco 

saudável que pode conduzir a uma sociedade intolerante e violenta. Devemos, então, 

ponderara e tentar incutir valores de tolerância, respeito,  solidariedade e partilha nos 

estudantes/cidadãos. Queremos reinserir licenciados, ou profissionais na área do ensino que 

se encontrem desempregados e ou reformados de forma a sentirem-se úteis na construção 

da educação do país, (ministrarem aulas de apoio suplementar aos alunos, ajudar a 

desenvolver projectos, auxiliarem os restantes professores diminuindo a sobrecarga destes). 

Queremos acabar com a ideia instalada que os jovens são desinteressados e individualistas e 

para isso propomos a inserção no ensino de um projecto, que designámos como «Meses dos 

Afectos», para motivar e sensibilizar os jovens para a prática do voluntariado, da 

solidariedade e do empreendedorismo. Também pretendemos desenvolver um sistema de 

partilha de conhecimento, que pode não ser apenas transmitido presencialmente, mas  

também através das novas tecnologias. Nós, cidadãos e estudantes, estamos inseridos num 

novo ensino, motivado pela exigência dos alunos e pela actualização e modernização das 

novas tecnologias. Temos a responsabilidade de nos auto-ajudar, desenvolvendo o espírito de 

solidariedade e partilha do conhecimento. As Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TIC) facilitam esta acção. Usar uma plataforma que consiga fazer a interacção da comunidade 

escolar e extra escolar a nível do ensino, é o que queremos para o futuro da educação. Esta 

plataforma é o Tumblr, que é um blog de textos (plataforma de blogging que permite aos 

utilizadores publicarem  textos,  imagens, vídeo, links, citações e áudio). Os horários de 
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utilização do sistema serão adequados a cada aluno, o que desencadeará um aumento da 

auto-confiança e do sentido de responsabilidade dos alunos, que passam a ser gestores não 

só da sua aprendizagem como da de outros, despertando o sentido de partilha e entreajuda,   

esclarecendo as dúvidas dos colegas e trocando ideias. Esta página seria coordenada pelos 

professores das respectivas disciplinas.  

 

 

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

 

1.  1Tumblr no ensino – Partilha de conhecimento com base nas TIC. Cada escola cria várias 

páginas de Tumblr. Uma para a comunidade, que funcionaria como a página Tumblr da 

escola, com informações da mesma, as turmas e/ ou cursos, perfil/currículo dos alunos, 

projectos e ainda informação externa à escola, (projectos, organizações e empresas, anúncios 

de emprego).  

Nesta categoria, os pais, alunos, professores, empresários, podem aceder à informação e 

levantar questões no fórum, o que conduzirá a uma maior aproximação com a escola. Esta 

seria coordenada, por exemplo, pelos serviços de SPO (Serviços de Psicologia e Orientação) de 

cada escola. 

Outra categoria mais restrita seria, uma página do Tumblr para cada disciplina. Os alunos 

teriam a oportunidade de esclarecer dúvidas, com colegas e docentes, descarregar links e 

realizar actividades. 

 

 

2. Projecto “Meses dos Afectos” nas escolas. Desenvolvendo o espírito de solidariedade, 

partilha e voluntariado, visamos criar um projecto que envolva vários agentes e várias 

temáticas numa calendarização de actividades a serem desenvolvidas ao longo do ano 

escolar. Analisando as necessidades locais, procede-se a uma inventariação de actividades: 

conferências, angariação de fundos, recolha de material, visita a instituições, nomeadamente 

a unidades hospitalares em que se encontram crianças e jovens internados, partilhando com 

estes conhecimentos, afectos e realizando actividades lúdicas que lhes proporcionem alguma 

descontracção e entretenimento.  
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3. 3. Promover o contributo de indivíduos licenciados, desempregados ou reformados, para o 

funcionamento/desenvolvimento das escolas quer na área de ensino a que pertencem, quer 

na execução de projectos a implementar nesse local. 

 


