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 Sátão - Secundário

Circulo: Viseu
Sessão: Escolar

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

A grave recessão económica associada à crise social que assola o país veio acentuar
a necessidade de apostar na educação para dar resposta aos principais desafios económicos
e sociais. Deste modo, torna-se imprescindível concretizar a aprendizagem ao longo da vida
através do ensino formal e não formal. Há que tornar os sistemas de ensino mais abertos e
adaptados às necessidades do mercado de trabalho e da sociedade em geral. Para que tal
ocorra, há que estabelecer parcerias entre a educação, a formação e o trabalho. É nesta linha
de pensamento que procuramos olhar para a educação como um processo complexo, capaz
de dotar o adulto não só de competências para aprender a aprender, mas igualmente
potenciar a sua integração social, a fim de o preparar para uma vida activa saudável e
empreendedora. De facto, a escola tem uma enorme responsabilidade, contudo o modelo
actual parece estar esgotado e não responde às necessidades da sociedade portuguesa.
Pretendemos, pois apontar três eixos essenciais para melhorar a educação: atribuir mais
autonomia às escolas; proporcionar a todos os alunos um ensino mais personalizado; e
reorganizar os programas escolares. Assim, é fundamental para o nosso futuro mais e melhor
educação, apostar numa aprendizagem ao longo da vida para dar a todos a possibilidade de
adquirir competências não só laborais, mas também para a inclusão social e a cidadania
activa. Só com mais e melhor educação é que poderemos alcançar maior equidade social.

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

1. Atribuir uma verdadeira autonomia às escolas, abrindo-as a actividades que ultrapassem o

âmbito escolar e envolvam as famílias, empregadores, organizações de juventude, autarquias
e de uma forma geral toda a sociedade civil.

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 a todos os alunos um ensino de qualidade, através de uma maior
personalização do ensino. É urgente identificar precoce e sistematicamente as dificuldades de
aprendizagem e prestar apoio imediato, a fim de permitir a progressão normal dos alunos.

3. Reorganizar os programas escolares. Em muitos casos têm uma extensão exagerada, estão
desajustados das reais necessidades e produzem uma mera transmissão de conhecimentos. É
fundamental desenvolver uma abordagem assente em competências, o que implica
desenvolver atitudes positivas em relação ao aprofundamento da aprendizagem, ao
pensamento crítico e à criatividade .

