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Identificação da Escola: EB 2,3/S Padre José Agostinho Rodrigues
Circulo: Portalegre
Sessão: Escolar

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

1. O sistema educativo não pode ser entendido como uma “fábrica de parafusos”, onde se
pode mudar de um dia para o outro a linha de montagem. É preciso introduzir mudanças, mas
de forma gradual, ponderada, comedida; pois, mudanças radicais podem acarretar traumas
irreversíveis nos agentes da educação e no sistema educativo em geral.
Cabe ao professor, transformar a escola “fabril” numa escola relacional e humana. São
evidentes os efeitos da influência dos professores sobre as atitudes dos alunos.
A passagem à prática de qualquer estratégia de ensino tem sempre dois “actores”: o
professor e os alunos. O professor tem essencialmente duas tarefas: a estruturação da lição e
a interacção com os alunos. Esta determinará o nível intelectual dos mesmos. Como tal,
devem ser criadas nas escolas situações facilitadoras de uma aproximação entre
Professor/Aluno, superando o “fosso” que muitas vezes ainda se verifica entre estes.
Todo o processo de ensino-aprendizagem, deve tomar como ponto de partida a importância
da criação de um clima positivo, que permitirá a médio e longo prazo, uma efectiva
consolidação de relações encorajando e fomentando a participação dos alunos no referido
processo.

2. O professor tem nas suas mãos a importante função de desempenhar o papel de
orientador, que assiste os alunos na tarefa de organizarem a sua própria autonomia pessoal.
É urgente envolver os jovens, tornando-os indivíduos interessados e orientados para
objectivos bem definidos e não desesperados numa vivência escolar “despida de sentido”.
O desempenho didáctico deve orientar-se para uma efectiva mudança no comportamento
dos alunos. Pois, se quisermos mudar o comportamento destes no sentido de serem capazes
de compreender, analisar e criticar o mundo que os rodeia, há que desenvolver objectivos
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que ultrapassem o simples nível da memorização e possibilitem o desenvolvimento de
capacidades tais como: espírito critico, iniciativa, criatividade, tolerância, adaptação a novas
situações e resolução eficiente de problemas.

3. Deverá ser promovida a construção do conceito do professor inter/multicultural.
O professor/educador como agente promotor de uma democracia aprofundada, terá que
considerar uma efectiva implementação do princípio de igualdade de oportunidades para o
sucesso na educação escolar, o que depende, por sua vez, de uma atitude e de um
comportamento inter/multicultural (anti-racista; anti-sexista) pela parte dos professores.
Propõe-se que a educação inter/multicultural se assuma como parte integral do movimento
para a solidariedade e justiça social. Isto é, um princípio ético e político de justiça social
deverá orientar não só as práticas pedagógicas dos professores nas escolas como também a
própria selecção do saber para o currículo. Uma democracia aprofundada constrói-se na base
do sucesso na educação.

Conclusão:
Neste contexto, olhando para o sistema educativo, só haverá uma conclusão dominante a
extrair: por sobre o que está feito, haveremos de fazer não apenas mais mas, sobretudo,
melhor. É esse o nosso dever, o dever de respondermos às exigências do Futuro!

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

1. Organizar uma escola baseada em relações pessoais.

2. Valorizar o acompanhamento académico dos alunos e a sua participação na escola.

3. Evitar interacções selectivas na relação pedagógica.

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.

