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 DA SERRA DA ESTRELA
Circulo: GUARDA
Sessão: ESCOLAR

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

A condição humana exige uma Educação virada para o saber com sentido, como actividade
intelectual, como prazer.
O mundo de hoje apresenta-se complexo, social e politicamente, pelo que, mais do que
nunca, os cidadãos devem estabelecer projectos/planos das suas próprias vidas, participando
activamente na sociedade, consubstanciando essa participação numa aprendizagem contínua,
atendendo à própria natureza do saber e do fazer humanos que se transformam
constantemente. a realidade muda e o saber muda com ela, como tal necessita ser sempre
revisto e ampliado. deste modo, a Educação, que se quer contínua, passa a constituir-se como
uma exigência para a actualização de conhecimentos, os quais devem permitir uma melhor
análise das mudanças que vão ocorrendo e, sobretudo, saber como reagir a essas mudanças.
A aprendizagem ao longo da vida, para além de uma exigência, deve permitir a uma pessoa o
desejo de aprender, devendo ter condições de fazê-lo, independentemente de onde e quando
isso ocorra. Para tanto, é necessária a confluência de três factores: que a pessoa tenha a
predisposição de aprendizagem, que existam ambientes de aprendizagem (escolas, empresa,
etc.) adequadamente organizados e que haja pessoas que possam auxiliar o formando no
processo de aprender, para além de que esta aprendizagem deve ir ao encontro das
necessidades do mercado de trabalho, se se quizer fazer face ao desemprego.
A vida moderna exige por isso que o modelo educacional leve o formando a pensar, a
contextualizar, a analisar comparativamente, a quebrar preconceitos, a procurar soluções
progressivas para problemas que afectam a sua comunidade. Enfim, a Educação deve ter
também a nobre função de formar cidadãos, e para isto é necessário transformar o professor
de instrutor em educador. Significa dizer que, cada vez mais o papel de professor deve ser o
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de mediador de conhecimentos para a construção de um novo saber, que junte valor para
transformar em sucesso as oportunidades existentes ou resolver um problema, quer seja de
carácter técnico, quer seja de carácter comportamental, e isso pode ocorrer não
necessariamente no espaço escola.
Igualmente importante é o facto de, após se ter "democratizado" a Educação - uma Escola
para todos -, qualquer política educativa dever considerar não só o acesso à Educação como
também a qualidade da mesma.
Conclui-se que, para desenhar/planear um programa e/ou projecto de educação não se deve
começar com a pergunta: «O que deve alguém aprender?», mas com a pergunta: «Com que
espécie de pessoas e coisas gostariam os formandos de entrar em contacto para aprender?»,
numa clara alusão ao contexto social em que se encontram inseridos, e para o que os
destinatários devem ser convidados a participar.

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

1. Instituir a obrigatoriedade de pré-requisitos em todos os estabelecimentos de ensino

superior e em todos os cursos, cabendo a cada instituição fixar o conteúdo dos mesmos, os
quais poderão exigir condições de natureza física, funcional ou vocacional. Deste modo,
acreditamos que quando, no futuro, entrarmos, por exemplo, num gabinete médico seremos
atendidos por um profissional humanizado, porque reúne em si as competências profissionais
e humanas e profissionais, tão necessárias ao desempenho desta profissão e nem sempre
encontradas.

2. Fomentar uma Educação, com novas instituições educacionais, com ou sem paredes, mais
semelhantes às bibliotecas e aos seus serviços anexos, permitindo dar aquele que quer
instruir-se novos meios de entrar em contacto com o mundo à sua volta, possibilitando a
construção de curriculos individuais, que prepare e autorize programas, assim como o acesso
aos utensílios e aos encontros que lhe são necessários para aprender a realizar as próprias
escolhas.
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Aqueles que não se conseguem adaptar aos temas curriculares obrigatórios e aos métodos de
ensino vigentes, arrastam-se durante anos na escola, nada aprendem de válido, perdem a sua
auto-estima e ficam desapontados, sem grandes perspectivas de futuro. Assim, um verdadeir
sistema educativo deveria permitir a cada um escolher qualquer actividade, para a qual
procuraria um par de aprendizagem.

3. Não permitir que antigos, ou actuais, responsáveis políticos exerçam cargos directivos em
estabelecimentos de ensino/formação. Sabemos que qualquer sociedade se encontra
organizada politicamente, no entanto, consideramos que a intromissão dos partidos políticos
nas instituições de ensino cria fenómenos de "guerrilha" nada saudáveis no clima de escola e
traduzem-se no péssimo exemplo para quem se está a formar, enquanto futuro profissional e
enquanto cidadão.

