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Identificação da Escola: Escola Profissional da Praia da Vitória
Circulo: Açores
Sessão: Secundário

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

A educação apresenta como principal objectivo o desenvolvimento do indivíduo, para que
possa realizar todas as suas potencialidades e ter uma vida feliz, reduzindo as disparidades e
as injustiças entre indivíduos e grupos e promovendo a igualdade no acesso ao emprego.
Consideramos que as sociedades modernas são cada vez mais guiadas pela informação e o
conhecimento e que os computadores estão cada vez mais divulgados na escola, no trabalho
e em casa, e que esta familiaridade com as TIC constitui um pano de fundo a ter em conta na
definição das necessidades futuras em matéria de educação e formação.
Os sistemas educativos devem aprofundar a aprendizagem das línguas estrangeiras, não só
para o enriquecimento cultural do indivíduo, mas também enquanto contributo para a
mobilidade e competitividade num mundo cada vez mais global. A aprendizagem precoce de
línguas estrangeiras pode ser um factor de êxito, pois não se limita a enraizar a noção de
língua estrangeira no espírito da criança no período da sua vida em que é mais receptiva, mas
também desenvolve um maior interesse e curiosidade por outros países.
Pensamos que a forma melhor de aplicar as competências em línguas estrangeiras e os
conhecimentos relacionados com as TIC, tornando a educação um processo global, é através
da realização de intercâmbios, dando aos participantes uma nova visão do mundo e uma
fonte de motivação para interactuar com ele. Os intercâmbios internacionais dão igualmente
a possibilidade de trocar conhecimentos e experiências com colegas estrangeiros. É
necessário aumentar os intercâmbios e alargar o leque de estabelecimentos de educação e
formação envolvidos nestas actividades.
A educação é um dos meios estruturais de que dispõe a sociedade para ajudar os cidadãos a
terem um acesso equitativo à prosperidade, no sentido de uma maior aptidão na inserção
profissional e mais capacidade empreendedora. Entendemos a educação como uma luta
contra a exclusão social e promoção da igualdade de oportunidades. Neste sentido, os
sistemas de educação devem ter por objectivo contribuir para a criação de uma sociedade
aberta a todos, assegurando a existência de estruturas e mecanismos destinados a eliminar as
discriminações a todos os níveis, dando especial atenção aos grupos vulneráveis, como as
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pessoas com necessidades educativas especiais. Defendemos que as escolas devem receber
apoios para implementarem métodos inovadores em relação a planos de aprendizagem
personalizados, possibilitando a todos os alunos, incluindo aos que tiveram experiências
escolares negativas ou marcadas pelo insucesso, um percurso alternativo.
Acreditamos que a concentração dos alunos depende em muito de uma alimentação
saudável. No entanto, nem todos os jovens têm a possibilidade de tomar um pequeno-almoço
rico e nutritivo. Esta é uma refeição essencial que deveria ser disponibilizada a todos os
alunos, pelas escolas. Não surtirá qualquer resultado pôr em prática numerosas medidas se os
visados não tiverem receptivos a essas medidas.
Em síntese, pensamos que as nossas medidas são uma forma de prevenir e combater o
desemprego e a exclusão social, uma vez que o aumento da qualidade da educação e
formação são uma base para o desenvolvimento das competências necessárias para enfrentar
a vida e o trabalho.

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

1. Melhorar a aprendizagem das línguas estrangeiras e das TIC através do reforço da carga

horária destas disciplinas, em todos os níveis de ensino e em todas as idades ao longo da
formação, e através da possibilidade de um maior número de alunos realizar intercâmbios, à
semelhança dos realizados através dos programas comunitários “Sócrates” e “Leonardo Da
Vinci”.

2. Reduzir o número de alunos por turma e proporcionar aulas de apoio e recursos
diversificados a crianças e jovens com necessidades educativas especiais.

3. Apoiar todos os alunos, disponibilizando um pequeno-almoço, rico e nutritivo, durante o
período lectivo da manhã.

