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Professor António da Natividade – Mesão Frio
Circulo: Vila Real
Sessão: 21 de Janeiro 2011

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

Na actualidade, um dos objectivos mais importantes da educação é sem dúvida nenhuma,
criar uma sociedade mais profissionalizada e preparada para o mercado de trabalho. Desta
forma, a aposta na educação deve centrar-se no desenvolvimento de capacidades e competências para que cada um de nós possa enfrentar com sucesso o mundo competitivo do
emprego.
Mas qual será a melhor forma de renovar e actualizar a educação num mundo em constante
mutação? E as renovações na educação só deverão ser a nível dos alunos e das temáticas ou
deverão também implicar o modo de leccionação dos professores e formadores, e também,
como os pais e encarregados de educação encaram a escola como um depósito dos seus
filhos? São várias as questões que rodeiam o mundo da educação, e são ainda mais os sectores da sociedade que acham que devem opinar e interferir na sua organização e no modo de
actuar. Assim, como modernizar a escola e fazê-la acompanhar a mudança nos tempos?

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

1. Integração total no ensino regular de pessoas portadoras de deficiência, com a criação de
turmas reduzidas e mistas e a contratação de mais pessoal especializado no ensino de
pessoas com necessidades educativas especiais. O objectivo será aproveitar todo o potencial
humano para o mercado de trabalho.

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. Elaboração de parcerias entre cada escola com pelo menos uma empresa, para a
elaboração e concretização de projectos de investigação conjuntos. Cada empresa funcionaria
também como mecenas da sua escola melhorando as condições de ensino-aprendizagem,
desde as infra-estruturas até ao material escolar.

3. Implementação, ao nível do secundário, de intercâmbios de alunos, com países de língua
estrangeira, durante um ou dois períodos lectivos, para um maior desenvolvimento de
competências ao nível de uma língua não materna e alargar horizontes com o contacto de
uma cultura diferente.

