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

A educação do futuro deverá ter como referencial a melhoria da convivência humana num
mundo cada vez mais global onde a diversidade cultural deve ser reconhecida e respeitada
numa sociedade que se quer plural.
A escola, por si, constitui um ensaio da sociedade do futuro. Aqui os alunos desenvolvem a
sua actividade formativa (académica e pessoal) segundo o modelo de ensino praticado na sua
escola. Se a escola permitir um modelo participativo ao nível da resolução dos conflitos
escolares (com pais, alunos e professores), alimentar o gosto pelo conhecimento linguístico e
manifestar versatilidade na construção de curriculos académicos integradores na sociedade
europeia favorecendo o estudo em instituições de outros países da europa comunitária.
Por isso, neste projecto, detaca-se a construção de uma escola intercultural permeável às
mudanças da sociedade global onde se reconhecem e trocam usos, costumes e tradições.
Mais do que as mudanças em equipamentos escolares o paradigma da escola do futuro deve
relevar a importância dos valores humanistas e humanitários desenvolvendo nos jovens uma
atitude cooperante e promotora da paz.

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

1. Investir na educação para a convivência a fim de tornar a escola num local de exercício de

direitos e deveres cívicos assentes na justiça, tolerância, paz, igualdade e liberdade. Elevar a
participação dos jovens no desenvolvimento de estratégias de mediação dos conflitos
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escolares como referência da convivência democrática.

2. Alargar o horário e a oferta das disciplinas de "Língua Estrangeira" de forma a permitir uma
educação mais aberta à realidade europeia e mundial. O desenvolvimento dos transportes e a
globalização económica e social leva-nos a uma sociedade cada vez mais cosmopolita e, por
conseguinte, mais multicultural onde a distância se mede em tempo e o dinheiro perdeu a
nacionalidade. O trabalho vai exigir cada vez mais conhecimentos linguísticos em idiomas até
há pouco menos considerados como o russo, chinês/mandarim, indiano…

3. Abrir as portas da escola à Europa conseguindo estimular os alunos a viajar e a estudar no
espaço europeu a fim de reforçarem os seus laços afectivos com a sua cidadania e a cultura
europeia. Se queremos uma União Europeia mais forte é necessário largar a burocracia e
apostar no compromisso humano nascido do contacto presencial entre os europeus. A escola
secundária do futuro deve ser tratada como uma entidade transnacional facultadora do
encontro e da convivência da diversidade cultural europeia.

