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: Agrupamento de Escolas de Alfandega da Fé
Circulo: BRAGANÇA
Sessão: Escolar

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

O estado deplorável do sistema escolar nacional é do conhecimento público, e cada um
consegue apresentar diversos exemplos ilustrativos deste fenómeno. Várias soluções foram
propostas, uma grande parte das quais, incluindo as recomendações das entidades europeias,
cita a necessidade de transformar o ensino num conjunto de prestadores de serviços
educativos, de modo que os alunos e os seus pais possam escolher aquele prestador que
proporciona um serviço educativo melhor.Ensinar é um processo complexo que exige neste
momento mudanças significativas. Investindo na formação de professores, no domínio dos
processos de comunicação envolvidos na relação pedagógica e no domínio das tecnologias,
poderemos avançar mais depressa, sempre tendo consciência de que em educação não é tão
simples mudar, porque há toda uma ligação com o passado que é necessária mantermos,
além de também estarmos atentos a um futuro que é bastante imprevisível.O processo de
mudança na educação não é uniforme nem fácil. Talvez se mude aos poucos, em todos os
níveis e modalidades educacionais. Há uma grande desigualdade económica, de acesso, de
maturidade, de motivação das pessoas. Alguns estão preparados para a mudança, muitos
outros não. É difícil mudar padrões adquiridos (gerenciais, atitudinais) das organizações,
governos, dos profissionais e da sociedade.A massificação do sistema de ensino, feita há cerca
de 37 anos, com multiplicação das escolas do ensino secundário e das universidades,
proporciona o acesso ao ensino a todos que queiram estudar. Esta medida foi considerada
uma das medidas-chave no caminho da nossa sociedade para a modernidade e progresso.
Entretanto, passados 37 anos, todos reconhecem que o sistema de ensino se encontra num
estado péssimo.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Alteração dos parâmetros de avaliação de modo a valorizar mais o domínio de atitudes e

valores( comportamento, atitudes, participação e motivação nas aulas) com o objectivo de
melhorar o aproveitamento escolar criando um método de aprendizagem que não seja tanto
pela memorização sistemática de conteúdos mas mais pela compreensão dos mesmos.

2. É necessário que o projecto político da introdução das TICs na escola encontre um
consenso entre todos os intervenientes no processo educativo, desde os alunos aos
professores, dos pais aos autarcas. Cremos que já ninguém tem dúvidas sobre a presença das
TICs e a sua forte dimensão social, mas agora o desafio é o de reflectir sobre o lugar que elas
ocupam e de perceber as funções que elas podem desempenhar.

3. Alteração no processo de acesso ao ensino superior, com uma maior exigência por parte de
ensino superior privado.Vários estudantes usufruem da sua capacidade monetária para entrar
em escolas privadas, tornando a sua média pouco influenciável. E, para combater essa
injustiça, apelamos ao Ensino público que faça uma selecção mais justa dos alunos.

