Enviado: segunda-feira, 9 de Janeiro de 2012 18:14
Assunto: Correio do Cidadão: A Reorganização Curricular e um novo projecto

Para: José Ribeiro e Castro Mensagem:
Exmo.Senhor Presidente da Comissão de Educação Ciência e Cultura Na sua essência
concordo com as modificações realizadas, nomeadamente no aumento da carga horária
nas disciplinas de Matemática e Português, as quais merecem especial atenção nos 1ºs
ciclos de aprendizagem. Também concordo com a redução dos tempos letivos em
disciplinas como Formação Cívica e Estudo Acompanhado. A Estrutura Curricular,
porém, deve ser feita de forma a obedecer/atingir aos/os seguintes requisitos/objectivos:
- Dar autonomia às escolas e naturalmente depois, pedir-lhes contas. - Dar origem a uma
diminuição de custos evitando aqueles que são desnecessários. - Motivar todos os
intervenientes na Educação (alunos, professores, funcionários e encarregados de
educação). - Responsabilizar todos os intervenientes na Educação. Um questão a
considerar, é que as mesmas receitas não podem ser dadas para todas as escolas, porque
têm necessidades diferentes. Obviamente, conseguir-se todos estes requisitos daria a
Escola Ideal, daí a necessidade de haver uma ação especial focada especialmente
naqueles pontos, mas em particular na motivação dos intervenientes na educação e de
forma simples e Económica. Independentemente de outras opiniões e da estrutura da
componente lectiva, penso que por muito boas que sejam as ideias, sem motivação a
“Estrutura Curricular” terá muita dificuldade em ter êxito. Tive já o prazer de lhe enviar
alguns e-mails e a satisfação de obter uma resposta de Vª Exª, assim como de ter sido
recebido em audiência pela Comissão Parlamentar. Neste momento já tenho outro
projeto mais completo que inclui a criação de um “Clube/Empresa” que bem executado
daria resposta positiva a todos os itens anteriores. Estou ao dispor para a apresentação
deste projeto e a respetiva operacionalização. Com os melhores cumprimentos O
Professor Rui Lima

