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Identificação da Escola: ESCOLA DE VITICULTURA E ENOLOGIA DA BAIRRADA 

Circulo:  AVEIRO  

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O tema proposto para debate, no presente ano lectivo, reveste-se de uma actualidade 

indiscutível. A Educação tem, no início do século XXI, que ser encarada numa perspectiva 

nova, completamente diferente do que tem sido feito nos últimos anos. Ensinar é, hoje em 

dia, um processo bastante complexo. Longe vão os tempos do professor encarado como o 

mestre, confinado às quatro paredes de uma sala de aula,  de quem ninguém se atrevia a 

duvidar e que ninguém ousava questionar. Essa realidade mudou. O acesso ao conhecimento 

e à informação estão hoje completamente democratizados e, como se costuma dizer, à 

distância de um clique. Não são, portanto, pertença única e exclusiva do sábio professor. 

A Globalização fez com que um número significativo de alunos esteja mais preparado para 

enfrentar esta nova realidade das Tecnologias da Informação e Comunicação do que muitos 

professores que, de facto, não nasceram nesta era. 

Muita coisa mudou na Educação nos últimos tempos, a questão é saber se se mudou para 

melhor. Terá Portugal sabido acompanhar esta mudança? Terão os padrões de exigência 

caminhado no sentido certo? 

O futuro irá exigir uma maior necessidade de aquisição de experiência prática por parte dos 

nossos alunos, irá exigir que ninguém se sinta info-excluído, irá exigir uma nova reorganização 

dos curricula e uma franca melhoria na aprendizagem das línguas estrangeiras, pois as 

oportunidades de emprego não estarão à espera dos alunos à sua porta – será necessário 

correr mundo! Será provável que o futuro na Educação passe por cursos realizados à distância 

e não apenas presenciais, como é comum nos nossos dias. 

Foi a reflexão sobre todas estas questões que esteve presente ao longo de todo o período pré 

eleitoral. 

Concluímos que o Ensino Profissional tem caminhado no sentido de uma maior aproximação 

do que será o Futuro da Educação em Portugal, na Europa e no Mundo. 
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1. Desenvolver melhores oportunidades de os alunos entrarem em contacto com a vida 

profissional, cívica e cultural, ao longo dos seus percursos de formação.  

 

 

2. Garantir a todos os alunos o acesso generalizado às TIC.   

 

 

3. Proporcionar o acesso à Educação a jovens que não tenham seguido os percursos 

tradicionais, combatendo, desta forma, o abandono escolar. 

 


