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Identificação da Escola: Escola Secundária da Mealhada com 3º Ciclo do Ensino Básico
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

A educação/formação é o melhor investimento que um país, uma sociedade pode fazer.
Assim sendo, há que criar condições para que todos possam usufruir plenamente do sistema
educativo e formativo.
Num país como o nosso, marcado por algumas inegáveis desigualdades, podemos ser
tentados a pensar que o caminho a traçar tem que passar pela implementação de diferentes
respostas, de acordo com as diversas realidades, espírito este que tem, efectivamente,
marcado a nossa educação (diferentes modelos educativos, autonomia na definição dos
projectos educativos, orientações legislativas pouco precisas dando espaço às
operacionalizações locais…).
Mas, paralelamente, o nosso sistema educativo promove iniciativas que visam a
homogeneização, estando estas essencialmente centradas no domínio da avaliação dos
alunos. Veja-se o caso dos exames a nível nacional ou dos testes intermédios.
Assim sendo, há que ponderar bem em que domínios há que promover e desenvolver
estratégias diferenciadoras e em que áreas há que implementar a homogeneização, de forma
a criar um todo coeso, articulado, sistémico e que não comprometa a efectiva igualdade de
oportunidades.

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

1. A implementação de um manual único, da responsabilidade do Ministério da Educação,

particularmente nas disciplinas sujeitas a exame nacional é uma medida que visa ultrapassar
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alguns dos problemas com que alunos e professores se deparam. Efectivamente, fácil é
constatar que diferentes manuais apresentam diferentes leituras dos programas escolares,
fruto de diferentes pressupostos teóricos. Ora esta situação, para além de criar, em situação
de exame nacional, insegurança nos alunos, pode gerar também algumas injustiças, já que a
abordagem leccionada pode não corresponder à dos autores do exame. Acresce que só a
prática do uso do manual é que permite fazer uma correcta avaliação da sua qualidade, pelo
que as opções que algumas vezes são feitas não são as melhores, o que se revela prejudicial
para os alunos.

2. A aplicação generalizada da tecnologia E-learning em todos os estabelecimentos de ensino
público, de modo a facilitar a aprendizagem daqueles que, por motivos devidamente
justificados, não podem estar presentes fisicamente nas aulas visa responder ao desafio que é
a "educação para todos". Além disso, cremos que a médio prazo o investimento inicial será
coberto, já que os gastos com a frequência repetida, fruto da retenção, dos alunos que iriam
beneficiar desta medida são elevados: repetência de ano, entrada mais tardia no mercado de
trabalho…

3. Um dos problemas com que os alunos das escolas de meios pequenos se deparam é a falta
de oferta formativa, levando-os a frequentar curso e/ou disciplinas para as quais não estão
vocacionados ou não têm os pré-requisitos necessários. Esta situação compromete o seu
sucesso e, consequentemente, a sua formação e futuro.
Por outro lado, as turmas de alguns cursos têm um número elevado de alunos, o que dificulta
um processo de aprendizagem com sucesso.
Face ao exposto, conclui-se ser necessário reduzir o número de alunos por turma e, por outro
lado, pelo menos em algumas escolas do país, possibilitar a abertura de turmas com um
menor número de alunos relativamente ao actualmente definido.

