Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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Identificação da Escola: Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira
Circulo: Viseu
Sessão: Secundário

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

Há muitos séculos Comenius dizia: “As escolas, fazendo que os homens se tornem
verdadeiramente humanos, são sem dúvida as oficinas da Humanidade." A Escola é o lugar
onde as crianças e os jovens, Homens do amanhã forjam o carácter e se preparam para
enfrentar os desafios do seu presente e futuro. Ela é um legado de gerações, uma herança
que deve ser honrada e dignificada, um edifício sempre em construção num mundo e numa
sociedade também ela em contínua transformação. É missão da Escola “assegurar uma
educação de qualidade e melhores resultados nos diferentes níveis educativos”. Actualmente,
os desafios que se colocam a esta missão são muitos e importantes. A integração de pessoas
com necessidades educativas especiais e das mais diversas faixas etárias, etnias, culturas,
religiões, a progressiva inserção das novas tecnologias, a abertura crescente à sociedade do
conhecimento, etc conduzem à necessidade de repensar o actual paradigma educacional e
recriar a Escola.
Está a nascer uma nova Escola, mais moderna, mais dinâmica, mais plural, mais solidária, mais
aberta à sociedade e ao mundo, mais tecnológica e simultaneamente mais sustentável. O
quadro económico global vislumbra a necessidade premente de aproximar a Escola à
realidade do mercado laboral. A Escola deve evoluir no sentido de uma maior rentabilização
da sua “massa crítica humana”, investindo cada vez mais na investigação (produção de
conhecimento), na excelência e na formação de cidadãos activos que garantam a
sustentabilidade da sociedade futura. Deve educar inteligentemente em “saber ser” e “saber
fazer”, de modo ajustado às necessidades do mercado de trabalho, para que os recursos
humanos que forma e o seu conhecimento possam servir o bem comum e impulsionar o
avanço civilizacional.
No sentido de promover uma Escola adaptada aos desafios do futuro propomos as seguintes
medidas:
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criação de cursos profissionais que estabeleçam parcerias com empresas públicas e/ou

privadas da comunidade envolvente à instituição escolar de proveniência do aluno. Essas
parcerias envolveriam, à semelhança do modelo alemão, o estabelecimento de contratos de
trabalho por um período não inferior a três anos. Enquanto frequenta um curso de ensino
profissional, o aluno complementa a sua formação teórico-prática com uma experiência em
contexto real de trabalho onde é preparado para o exercício de uma profissão e auferindo de
uma bolsa de acordo com o seu desempenho (a melhor empenho e desempenho, melhor
valor remuneratório). As empresas receptoras destes alunos seriam incentivadas com
benefícios fiscais.

2. Criação de um Observatório de Emprego para conhecer em tempo real as flutuações do
mercado laboral europeu (procura/ oferta de emprego). Com base na gestão dessa
informação, formar à medida. Seriam as reais necessidades do mercado laboral a determinar
a quantidade de pessoas a formar em cada área profissional a cada momento e em cada
região, garantindo assim a empregabilidade, a rentabilização dos recursos humanos e o
investimento realizado na sua formação. Por outro lado, maximizar a interligação entre a
Sociedade Civil e as Instituições de Ensino Superior através do incentivo à colocação do
conhecimento nelas produzido ao serviço das instituições e empresas nacionais e
internacionais que o possam absorver (isto é, rentabilizar a investigação).

3. Progressiva profissionalização do ensino- aprendizagem e descentralização da gestão
escolar. Isto é, dar mais destaque ao Ensino Profissional, de modo a que seja acreditado como
um real motor da empregabilidade futura dos jovens e não como um recurso educativo para
os alunos com maiores dificuldades escolares. Também as Escolas podendo ter mais
autonomia às Escolas para criarem curriculos próprios (reduzindo ao minimo as componentes
nacionais do curriculo) poderiam efectuar uma resposta personalizada às necessidades das
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respectivas comunidades educativas, uma vez que estes curriculos seriam formulados numa
lógica de formação à medida. Ou seja, formar para responder a uma procura profissional
realista.

