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Identificação da Escola: Escola S/3 Prof. Dr. Flávio Pinto Resende 

Circulo: Viseu 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A sociedade actual apresenta problemas de empregabilidade que vieram acentuar o já 

existente problema de inserção no mercado de trabalho dos mais jovens. Tendo como base 

este pressuposto, seria fundamental despertar a sociedade em geral para o papel das escolas 

e universidades na promoção do emprego. Tendo em consideração a evolução do nosso 

sistema educativo, quetem caminhado no sentido de uma maior qualificação da mão-de-obra, 

parece que, mais do que nunca, estará na altura de criar e aprofundar a ligação entre os 

estabelecimentos de ensino e o mercado de trabalho, promovendo uma mais fácil integração 

dos mais jovens e, simultaneamente, uma maior qualificação da população activa, com a 

inerente melhoria da produtividade. Em simultâneo, este tipo de iniciativa será potenciadora 

do empreendedorismo e da criação de auto-emprego, contribuindo para a melhoria da 

situação económica do país. 

Os alunos devem ser assumidos no processo educativo como o cerne da questão, pelo que 

parece mais do que justo que tenham uma voz activa no processo de avaliação docente que 

se está a implementar. Mais do que ninguém, um aluno consciente saberá aferir do 

desempenho do seu professor, contribuindo assim para a melhoria do sucesso educativo, fim 

último da avaliação docente. Necessariamente, este processo deverá ser regulado e 

controlado, para que não se verifiquem atitudes revanchistas ou chantagistas por parte de 

alunos para com os seus professores. Esta medida deverá ser aplicada apenas a alunos do 

ensino secundário, dada a maturidade necessária para efectuar tal avaliação e deverá incidir 

sobre parâmetros como o interesse, o empenho, a pontualidade e o respeito. 

Também não nos podemos esquecer que os jovens de hoje serão os adultos de amanhã, ou 

seja, o futuro do país dependerá do sucesso da formação nas escolas, pelo que os processos 

de ensino e de aprendizagem terão de procurar obter o maior sucesso possível. Neste 

sentido, face aos desenvolvimentos tecnológicos actuais e, também, pelo investimento que 

tem sido efectuado pelo Estado nesta matéria, parece urgente que os processos educativos 

incluam cada vez mais as novas tecnologias, que tendencialmente têm mais capacidade de 

captar a atenção e estimular os alunos para a aprendizagem. Contudo, não parece justo que 

este processo seja exigido pelos alunos sem que os outros interlocutores tenham tido 
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oportunidade de fazer este caminho de mudança e aperfeiçoamento, pelo que a formação 

dos professores é algo de fundamental para se proceder a uma “revolução” das metodologias 

de ensino, levando a uma maior e melhor utilização das tecnologias que serão conducentes a 

melhores aprendizagens. 

 

 

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

 

1. Aumentar a ligação entre as escolas / universidades e as empresas relacionadas com cada 

área de formação. 

 

 

2. Na avaliação dos professores deverá existir uma percentagem em que a opinião dos alunos 

seja tida em consideração. 

 

 

3. Despertar o interesse dos alunos com o uso das novas tecnologias de maneira a aumentar o 

sucesso educativo e, consequentemente, a realização de acções de formação para 

professores. 

 


