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 Secundária Eça de Queirós-Póvoa de Varzim
Circulo: Porto
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

É a Educação um dos pilares mais importantes para o bom desenvolvimento dum país. A
sociedade depende da educação e a actual está cada vez mais complexa. A educação tem de
ser mais valorizada e ser mais abrangente, envolvendo áreas profissionais, pessoais e sociais.
Não nos podemos esquecer de valores fundamentais, como a ética, que devem ser
permanentemente relembrados. Temos que apostar numa transformação da Educação em
qualidade, pois a massificação do ensino não pode desvalorizar as nossas escolas; a escola
deve ser inclusiva e, ao mesmo tempo, qualificada.
Queremos uma educação que nos dê amplitude e que nos ajude a lidar com as
multiplicidades e contradições pessoais, profissionais e sociais.
A educação tem que acompanhar a evolução do mundo e tem que estar preparada para todo
o tipo de mudanças com o objectivo de corresponder às expectativas concretas dos jovens.
Precisamos de escolas inovadoras que nos preparem e estimulem para a mudança, onde
possamos aprender continuamente, com projectos inovadores, de modo a que sejam escolas
para a vida.
O processo de aprendizagem tem de ser mais personalizado. Deverão ser respeitados os
estilos de aprendizagem de cada aluno, sem os forçar a demonstrar o mesmo desempenho
em todas as áreas académicas.
Tem de se juntar a teoria à prática, aprender a resolver problemas que se nos apresentam,
dominar várias competências para nos prepararmos para o futuro, como profissionais
competentes, atentos, interessados, receptivos à permanente mudança e transformação do
mundo.

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.

Medidas propostas:

1.

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

Criação de parcerias escolas/universidades/empresas.

Esta medida tem como objectivo a aproximação das escolas ao ensino superior e à realidade
do mundo do trabalho. Sentimos falta de informação clara e objectiva acerca das saídas
profissionais e existe pouco conhecimento sobre as necessidades no mercado do trabalho.
Pretendemos minimizar este problema através de várias estratégias: organização de uma
semana profissional (no segundo período), dando oportunidade a uma maior reflexão,
efectuando assim parcerias entre escolas e universidades; elaboração de folhetos
informativos; realização de sessões de esclarecimento acerca do funcionamento das
universidades e das empresas; organização de palestras com profissionais de áreas
diversificadas com respectivos testemunhos.

2.

Aulas facultativas de artes performativas.

Como a maior parte das vezes a postura dos alunos nas disciplinas teóricas é fisicamente
passiva, será bastante apelativo fomentar aulas facultativas de dança, representação, canto
ou música, em que os alunos poderão desenvolver a sua criatividade.
Essas aulas poderão também contribuir para abrir os horizontes profissionais dos alunos.

3.

Considerar a disciplina de Educação Física apenas para a melhoria da média do aluno.

O principal objectivo é fazer com que a classificação em Educação Física não prejudique o
aluno que tem poucas aptidões físicas, evitando, assim, que a média o penalize no acesso ao
Ensino Superior.
Destacamos que Educação Física é fundamental para o desenvolvimento dos alunos, não
querendo, de modo algum, retirar-lhe a sua importância nos actuais currículos.

