Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Profissional de Aveiro
Circulo: Aveiro
Sessão: Distrital

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

As medidas propostas apoiam-se nas seguintes motivações:
- Motivar e cativar os alunos para a escola: Considerando as taxas crescentes de abandono e
insucesso escolar, é imperioso que se agilizem estratégias eficazes, como forma de incentivar
os alunos para a escola enquanto espaço de formação e educação pessoal, social e
profissional, competências exigidas na sociedade em geral, e no mercado em particular;
- Adaptar as escolas às necessidades da sociedade e às novas exigências do mercado: No que
respeita às instituições de ensino, revela-se crucial que estas se (re)organizem no sentido de
responder às necessidades regionais e nacionais, na sua especificidade, de forma a combater
os problemas que frequentemente justificam o abandono e insucesso escolar.
- Consolidar a relação da Escola com o aluno; Encarregados de Educação e
empresas/instituições (mercado): no que respeita à primeira, considera-se que o Projecto
Educativo deve contemplar objectivos, estratégias e orientações para que além de se
cumprirem os Curricula, se desenvolva um quadro de competências que promova a cidadania
activa e interventiva. No que respeita aos Encarregados de Educação, entende-se que estes
devem ter um papel activo no processo de ensino-aprendizagem, reforçando o seu papel de
agentes educativos, sem se furtar às suas responsabilidades inatas, num enquadramento de
colaboração e estreita relação. Quanto às relações com o mercado deverá existir uma
estrutura bipolar, ou seja, por um lado entende-se que o processo educativo nas Escolas deve
acompanhar e adaptar-se às exigências do mercado, por outro, este deverá incentivar e gerar
condições para que os jovens alunos tenham oportunidades de contacto e formação em
contexto de trabalho, preparando os mesmos para a vida activa. Apresenta-se assim um lema
que abarca todos estes ambiciosos, mas reais, objectivos, que poderão sintetizar-se no educar
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em primeiro lugar.
- Incrementar novas metodologias de ensino-aprendizagem, nomeadamente a utilização de
plataformas e-learning potenciando as novas ferramentas para a Educação: face ao mundo
globalizado em que nos encontramos, entende-se como prioridade o conhecimento, as
competências e utilização das tecnologias de informação e comunicação, elemento
fundamental para a promoção da igualdade perante o processo de aprendizagem. Este
domínio aplica-se não só aos alunos, mas de igual forma aos docentes, o que exige formação
e permanente actualização de conhecimentos e competências, desenvolvendo e aplicando
metodologias que facilitem, motivem e desenvolvam capacidades cognitivas, sociais e
necessariamente profissionais.

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

1. Criação de espaços, momentos e recursos destinados aos Encarregados de Educação, com

vista ao envolvimento pleno e consciente destes na formação e educação dos alunos.
Considerando a necessidade e importância de apelar à participação dos Encarregados de
Educação no processo educativo, urge a necessidade institucional e estrutural de envolver
activamente estes agentes educativos, como peças fundamentais do puzzle que é a Educação.
Desta forma, a nível estrutural, e numa visão actualizada e potencial das TIC, propõe-se a
criação de contas de e-mail como forma de agilizar a interacção entre a Escola e os
Encarregados de Educação em tempo real. Propõe-se ainda a criação de plataformas onde
sejam disponibilizadas informações actualizadas, relativas ao percurso escolar do aluno, nas
diferentes facetas.

2. Abertura da Escola à sociedade potenciando a criação de sinergias, desenvolvendo uma
formação dirigida às diferentes e actuais necessidades. Quanto à sociedade, considera-se que
a escola para além de transmitir aos alunos conhecimentos, deve desenvolver nestes
habilidades, interesses e capacidades para além do simples ler, escrever e contar. Esta deve
habilitar os alunos com conhecimentos específicos com vista a uma entrada qualificada no
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mercado de trabalho: as transformações sucessivas,a inovação tecnológica das relações
laborais exigem jovens qualificados e preparados. A escola e as empresas, numa parceria
contínua, devem acompanhar os alunos a dominar estes novos conhecimentos e tecnologias
num mundo cada vez mais globalizado. Esta relação permitirá o exercício duma cidadania
activa, fundamentada nos eixos educação/formação.

3.

