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Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo
Circulo: Açores
Sessão: Secundário

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

A educação e a formação são elementos fundamentais para a mudança económica e
social. A flexibilidade e a segurança necessárias à criação de mais e melhores empregos
passam por dar a todos os cidadãos a possibilidade de adquirir competências e de actualizar
as suas qualificações ao longo da vida. A aprendizagem ao longo da vida apoia a criatividade e
a inovação e propicia uma participação plena e activa na vida social e económica.
Ensinar é um processo complicado que exige, neste momento, mudanças
significativas. Investindo na formação de professores no domínio dos processos de
comunicação envolvidos em relações pedagógicas e no domínio das tecnologias, poderemos
avançar mais depressa, sempre tendo em conta que a educação não é tão simples de mudar,
porque há uma ligação com o passado que é necessária mantermos, além de estarmos
atentos a um futuro que é bastante imprevisível.
A escola é uma instituição mais tradicional que inovadora. A cultura escolar tem
resistido às mudanças. Algumas dessas mudanças não são plenamente positivas, por esta
razão á que ter em conta os prós e contras de uma mudança e analisá-la com plena
consciência das suas consequências.
Os educadores marcantes atraem não só pelas suas ideias, mas também pelo seu
contacto pessoal. Transmitem bondade e competência, tanto no plano pessoal, familiar como
no social, dentro e fora da sala de aula, no presencial ou no virtual. Há sempre algo
surpreendente, diferente no que dizem, nas relações que estabelecem, na forma de olhar, na
forma de comunicar, de agir. E eles, numa sociedade cada vez mais complexa e virtual, se
tornarão referências necessárias.
O processo de mudança na educação não é uniforme nem fácil. É necessário mudar
aos poucos, em todos os níveis e modalidades educativas. Há uma grande desigualdade
económica, de acesso, de maturidade, de motivação das pessoas. É difícil mudar padrões
adquiridos das organizações, governos, dos profissionais e da sociedade. E a maioria não tem
acesso a esses recursos tecnológicos, que podem democratizar o acesso à informação
significativa e à meditação de professores efectivamente preparados para a sua utilização
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inovadora.
Podemos começar pelo mais simples na utilização de novas tecnologias e ir
assumindo actividades mais complexas. Começar pelo que conhecemos melhor, pelo que nos
é familiar e de fácil execução e avançar em propostas mais ousadas, difíceis, não utilizadas
antes. Experimentar, avaliar e experimentar novamente é a chave para a inovação e para as
mudanças desejadas e necessárias.
Em suma, no futuro, a educação será cada vez mais complexa, porque a sociedade se
vai tornando mais complicada, rica e exigente em todos os campos. A aprendizagem será
continua, ao longo da vida, de forma constante, mais inclusiva, em todos os níveis e
modalidades e em todas as actividades pessoais, profissionais e sociais. A educação será mais
complexa, porque vai incorporar dimensões antes menos integradas ou visíveis como as
competências intelectuais, emocionais e éticas.

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

1. Uma coisa é vivermos numa casa nova, moderna e bem equipada, outra coisa é viver numa

casa velha e com poucas condições. Assim sendo achamos extremamente necessário o
alargamento do orçamento das escolas, com a finalidade de fornecer aos alunos melhores
condições de trabalho não só a nível das novas tecnologias, com também a nível de materiais
que os ajudem no seu percurso académico.

2. O processo de ensino possui uma dimensão transversal, aquilo a que chamamos “ensino
em espiral”: para passares ao próximo patamar, tens de adquirir as competências do patamar
anterior. Assim sendo achamos necessário aumentar a exigência do ensino básico, ou seja
achamos necessária a remodelação dos critérios da aprovação dum aluno do ensino básico.
Os resultados negativos presentes no ensino secundário deve-se ao facto destes alunos
aquando do ensino básico possuírem uma grande facilidade na transição de ano. Com esta
medida pretendemos substituir a carga horária de disciplinas curriculares não disciplinares
pelas disciplinas curriculares disciplinares.
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3. Uniformização dos critérios de avaliação para todos os alunos do ensino secundário, a nível
nacional. Com a implementação desta medida, pretende-se que os alunos do ensino
secundário sejam avaliados de acordo com os mesmos critérios de avaliação e que deste
modo o acesso ao ensino superior seja mais justo.

