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Identificação da Escola: Instituto Tecnológico e Profissional da Figueira da Foz 

Circulo: Coimbra 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

Fazer com que todos os cidadãos atinjam um nível operacional no domínio da leitura, da 
escrita e da aritmética é uma condição indispensável para uma educação e uma formação de 
qualidade; estas aptidões condicionam todas as capacidades de aprendizagem ulterior, assim 
como a capacidade de inserção profissional. Numa sociedade que permite aos indivíduos 
absorver cada vez mais informações sem recorrer à leitura, é necessário encontrar outros 
meios para os convencer de que manter uma aptidão efectiva para ler, escrever e contar é 
primordial, tanto no plano pessoal como profissional. 

Outro aspecto importante consiste na modernização da formação inicial e contínua dos 
professores e formadores, a fim de que os seus conhecimentos e competências respondam à 
evolução e às expectativas da sociedade e sejam adaptados aos diferentes grupos a que se 
dirigem. 

A aprendizagem das línguas estrangeiras, enquanto parte integrante da educação e da 
formação, é também muito importante não só para o enriquecimento cultural do indivíduo, 
mas também enquanto contributo para a mobilidade e a competitividade do nosso país. A 
aprendizagem das línguas estrangeiras e a aquisição da língua materna, nas formas oral e 
escrita, deverão ser ambas estimuladas enquanto instrumentos complementares tendo em 
vista uma melhor preparação dos cidadãos para os desafios da sociedade actual. Por outro 
lado, a utilização cada vez maior das TIC na sociedade, representou uma revolução nos 
métodos de trabalho das escolas, tal como modificou a forma de trabalhar dos cidadãos em 
geral. Além disso, será necessária flexibilidade para que as pessoas adquiram competências 
em matéria de TIC ao longo de toda a vida. Os resultados obtidos dependerão de aspectos 
como a existência de organizações flexíveis e de recursos suficientes, devendo, em especial, 
ser prestada uma atenção permanente em dotar  os estabelecimentos de ensino com 
suficiente equipamento, de recursos multimédia e de programas informáticos educativos e 
formativos de elevada qualidade, bem como de conexões de alta velocidade, a fim de que os 
alunos possam tirar verdadeiro proveito dos recursos disponíveis e das possibilidades 
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interactivas da Internet. 

Por fim, e graças ao interesse suscitado pelos programas comunitários "Sócrates", "Leonardo 
da Vinci" e "Juventude", muitas escolas aderiram à mobilidade e aos intercâmbios. Os 
intercâmbios dão aos participantes uma nova visão do mundo, proporcionando uma aplicação 
concreta das competências em línguas estrangeiras e oferecendo a possibilidade de interagir 
com o mundo. É preciso fomentar e alargar cada vez mais os intercâmbios internacionais, pois 
os mesmos são uma fonte de motivação para os alunos e professores, revelando uma 
perspectiva diferente do processo de aprendizagem e a possibilidade de todos partilharem 
boas práticas e conhecimentos com os seus colegas estrangeiros. 

 

 

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

 

1. Desenvolver as competências para a sociedade do conhecimento e melhorar a educação e 

formação dos professores. 

 

 

2. Promover e melhorar a aprendizagem das línguas estrangeiras e garantir a todos o acesso 

às Tecnologias de Informação e Comunicação. 

 

 

3. Aumentar a mobilidade e os intercâmbios internacionais. 

 


