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Identificação da Escola: ESCOLA SECUNDÁRIA /3 DE RIO TINTO
Circulo: PORTO
Sessão: BÁSICO

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

O mundo em que a escola portuguesa está inserida mudou: a sociedade tornou-se muito mais
violenta, cresceram assustadoramente as situações de pobreza e de exclusão social e
reacenderam-se guerras e conflitos étnicos. O dia a dia de crianças e jovens é hoje marcado
pela instabilidade, pelo desemprego ou trabalho precário dos pais e por um presente sem
perspetivas de futuro, factores que muito contribuem para a indisciplina e violência que
ocorrem em meio escolar. Mas a escola também mudou: o número de alunos aumentou,
duração da escolaridade obrigatória foi alargada, os adultos voltaram à escola para verem
certificadas as suas competências no Programa de Novas Oportunidades, mas não
aumentaram as oportunidades para os jovens! E a missão da escola transformou-se! A
escola passou a lidar com a desagregação social, a desmotivação por falta de perspetivas
futuras, a indisciplina, a violência… mas também com o mercado das novas oportunidades,
resultando desta nova missão o aumento das dificuldades para gerir pedagogicamente estas
massas de estudantes tão profundamente marcadas, como já vimos, pela heterogeneidade
social e cultural. Mas não pode demitir-se das suas responsabilidades específicas, o que
implica o estreitar de relações entre a escola, a família e a comunidade e o esforço conjunto
para encontrar respostas para os mais diversos problemas, criando condições para uma
escola verdadeiramente inclusiva que respeite a diversidade social e cultural dos seus alunos,
que adeqúe os projetos educativos e os programas aos interesses e caraterísticas destes, que
os envolva e motive, enfim que construa com eles regras e normas de funcionamento,
conducentes a uma clima propício ao trabalho.

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

1. Promoção de amplos debates entre professores, representantes de pais e E.E., de alunos,

associações de pais e E.E, e associações de estudantes, onde se procure estabelecer
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compromissos e definir regras de co-responsabilização das famílias, dos professores e dos
alunos relativamente ao princípio da

convivência, à frequência e sucesso escolares e

educativos dos jovens e oferta de acções de formação destinadas a pais e E.E. visando uma
melhoria na educação de pais para filhos e de filhos para pais;

2. Atribuição às escolas e agrupamentos de escolas de recursos humanos, financeiros e
materiais para o desenvolvimento de planos de atividade que prevejam a criação de equipas
multidisciplinares que favoreçam o acompanhamento do percurso escolar dos alunos e a
mediação de conflitos;

3. Intervenção da Segurança Social junto de pais de alunos indisciplinados e violentos que
prejudicam o bom funcionamento da instituição escolar em que estão inseridos , e, em casos
extremos de violência física e/ou psicológica, recurso à aplicação de coimas e participação à
polícia para se responsabilizarem pelos actos dos seus filhos, sendo estes menores de idade.

