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 Valbom. Escola Secundária
Circulo: Porto
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Encontrando-se a Escola Pública com dificuldades em acompanhar o ritmo das mudanças
quer em relação às expectativas profissionais dos/as alunos/as, quer às situações económicas
e sociais das suas famílias, bem como na resolução imediata dos seus problemas. A Educação
do Futuro terá de ser mais mais personalizada, feita à medida de cada aluno/a, respeitar os
diferentes estilos individuais de aprendizagem/expectivas nos seus modelos de avaliação, que
se pretendem qualitativos e ajustados às realidades locais, sem nenhuma tentativa de forçar
os/as alunos/as a demonstrar o mesmo desempenho em todas as áreas de aprendizagem,
permitindo um desenvolvimentos integral assente em competências sociais, éticas e
congnitivas.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criar gabinetes de apoio multi-disciplinares que permitam um acompanhamento directo

ao/à aluno/a e também resolver problemas de momento. Este apoio deverá ter um cariz
social, educacional, profissional e de intervenção comunitária, orientando o/a aluno/a para o
seu futuro no mercado de trabalho e para a sua participação cívica. Esta medida permite a
consciencialização do aluno relativamente ao papel da escola e promove o comprometimento
da mesma em relação ao aluno, favorecendo o acompanhamento ao/a aluno/a nas suas
futuras escolhas vocacionais, na promoção da sua auto estima e na integração em contexto
escolar.

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.

2. Proporcionar momentos de reflexão junto dos/as professores/as sobre o sistema de
avaliação dos/as alunos/as, que se quer integrado num currículo local de forma valorizar as
aprendizagens dos/das alunos/as bem como o desenvolvimento de competências. Questionar
a necessidade de definir novos parâmetros de avaliação, que não se limitem a considerar a
aquisição de conhecimentos, a atitude e o comportamento, mas a valorizar também a
componente crítica e criativa, em todas as áreas disciplinares.

3. Incentivar a criação de Associações de Estudantes nas escolas de 2º e 3º Ciclos, assim
como alargar aos/às alunos/as do ensino básico a sua representatividade nos diferentes
órgãos da escola. Esta medida pretende antecipar o envolvimento associativo do/a aluno/a na
vida educativa e cívica, proporcionado espaços de cidadania activa, vedados a este nível de
ensino. Para este efeito, as Associações de Estudantes do ensino secundário e superior
poderão ajudar na constituição de movimentos associativos e de representações junto
destes/as alunos/as, através de acções informativas , de sensibilização e de sessões de
esclarecimento sobre noções de gestão .

