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Identificação da Escola: Escola Secundária José Saramago
Circulo: Lisboa
Sessão: Escolar

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

Em Portugal verifica-se um contraste notório entre uma taxa de abandono persistentemente
elevada e o sucesso da investigação de topo. Observamos ainda que há renitência em aceitar
as normas europeias da educação permanente. Então, que Futuro para a Educação?

Portugal, presentemente, enfrenta sérias dificuldades em combater os níveis de insucesso e
abandono escolares. Quanto a este último a taxa é de 31,2%, segundo dados do INE, o que
regista algum progresso, ainda que insuficiente. Surgem o desinteresse ou a falta de
orientação como principais motivos. Deste modo, torna-se fulcral o acompanhamento destas
situações por parte de uma entidade capacitada de um espírito de inclusão em relação aos
alunos. Assim, o acompanhamento destas situações seria facilitado, tendo em conta o
seguimento próximo destas crianças e jovens. Como consequência, dar-se-á lugar a uma
tutorização ao longo do percurso escolar, evitando o abandono e promovendo o sucesso.

O progresso científico e a inovação tecnológica têm conduzido a modificações rápidas no
mercado de trabalho, tanto pela alteração nos processos produtivos, como na sua
organização. Actualmente, é exigido aos trabalhadores um conjunto muito alargado de
competências – nomeadamente na área da tecnologia – bem como formação e capacidade de
adaptação. Nas situações em que estes não conseguem corresponder, correm o risco de
engrossar o número de desempregados. Entre nós, o desemprego atingiu os 10,9%, segundo
o INE, com tendência a agravar-se, enquanto que na Europa ronda os 9,6%, de acordo com o
Eurostat.
Neste quadro, os portugueses terão de abraçar a formação ao longo da vida como um
projecto para todos. Já há um esforço nesse sentido com as “Novas Oportunidades”, que é
todavia insuficiente, principalmente devido à falta de disponibilidade dos trabalhadores.
Por isso, propomos a criação de um serviço interactivo que dê formação através de meios
informáticos, mas que, ao mesmo tempo forneça um apoio personalizado aos trabalhadores.
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Assim, a indisponibilidade dos formandos não será um obstáculo à formação profissional.

Educação e Ciência na rota da Excelência: vivemos numa era de evolução científica
exponencial. A inovação tecnológica é, agora, um pilar essencial para o desenvolvimento de
uma nação, pilar esse, que só pode existir, caso haja uma educação direccionada para a
ciência e o conhecimento, de forma coerente e consistente com as necessidades do país.
Portugal tem sentido evoluções muito positivas na área da I&D e também na formação no
mais alto grau académico. As estatísticas mostram que os doutoramentos aumentaram em
quase 50% nos últimos 10 anos e que a percentagem dos mesmos, tirados em Portugal, subiu
também de forma decisiva.
Esta tendência tem de continuar. É por isso mesmo que propomos o fomento do gosto pela
ciência desde a infância, através de concursos e “feiras da ciência”, incutindo noções de
esforço, trabalho e recompensa.
A criação de um fundo conjunto e a abertura de novos centros de investigação empregam o
contínuo aumento de cientistas portugueses, gerando nova ciência e formando uma imagem
de um Portugal como um país na vanguarda do desenvolvimento.

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

1. A redução do abandono escolar compete a todos nós!

Para lutar contra o insucesso e o abandono escolares propomos a constituição de equipas
pedagógicas formadas por psicólogos que prestem apoio aos alunos, tendo em conta o nível
de escolaridade, de forma a criar um regime de acompanhamento e orientação permanentes,
tanto dentro como fora da escola. Assim, as taxas de abandono e insucesso escolares
tomariam uma tendência decrescente, levando a que Portugal apresentasse níveis de
escolaridade cada vez mais elevados.
Como forma de controlo, seria necessária uma prévia avaliação destes casos, por parte de
docentes, como os Directores de Turma, de forma a encaminhar os casos sinalizados.

2. Educação ao longo da vida – necessidade de todos!
Propomos a implementação de cursos à distância através de um CD-ROM, com aulas dadas
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por formadores/professores, acompanhadas de um manual teórico. Qualquer pessoa poderá
inscrever-se num curso/formação. Para completar este sistema, existirão horários de
esclarecimento de dúvidas com o formador, via internet. No final do curso, o formando
dirigir-se-á a um local previamente definido, para a realização de um exame final. O sucesso
neste exame daria um diploma/certificado. A coordenação destes cursos pertencerá a vários
ministérios, conforme a área da formação.
Esta estratégia de ensino melhorará a especialização dos trabalhadores, reduzindo o
desemprego, promovendo as competências na área da tecnológia a longo prazo, e
desenvolvendo a nossa economia.

3. Aposta na Ciência é Aposta Ganhadora!
Para promover a ciência e o conhecimento, propomos a criação de concursos nacionais desde
o 2º ciclo, até ao ensino universitário, e de concursos internacionais a partir do ensino
secundário. A exigência destes projectos será aumentada progressivamente, de acordo com o
nível académico, consciencializando os jovens sobre a importância da ciência no progresso e
desenvolvimento do país.
Este projecto irá culminar num programa internacional de pós-graduação, custeado por um
fundo conjunto entre Estados e empresas privadas, que promova a criação de centros de
investigação e/ou projectos de investigação em centros já existentes.
Pretende-se assim, a criação de estágios e parcerias internacionais incentivando o progresso
científico e a cooperação que se têm mostrado extremamente benéficos para Portugal.

