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Recebido por: Deputados Ana Jorge (PS), Ana Sofia Bettencourt (PSD), Carlos Enes 
(PS), Maria Conceição Pereira (PSD), Maria José Castelo Branco (PSD), 
Pedro Pimpão (PSD), Maria Ester Vargas (PSD), Maria Manuela Tender 
(PSD) e Rosa Arezes (PSD). 

 

Assunto: Apresentação de projecto sobre motivação escolar 

 

Exposição: O Prof. Rui Lima apresentou o projecto sobre motivação escolar, considerando 

que a actual legislação não corresponde às necessidades das escolas e dos alunos, por não 

atender aos seus interesses e não conhecer as suas reais motivações. 

 

Fruto de ponderação e amadurecimento, este projecto tem como principal objectivo a 

motivação e responsabilização, tendo ainda em vista incentivar o clima de amizade entre os 

vários intervenientes da comunidade educativa. 

 

Intervieram, de seguida, os Srs. Deputados Maria José Castelo Branco (PSD), Carlos Enes 

(PS) e Ana Jorge (PS), que colocaram algumas questões, designadamente sobre a importância 

da autonomia das escolas, currículos alternativos, conciliação educação/aprendizagem, 

número de alunos por turma. 

 

O Prof. Rui Lima destacou a pertinência da implementação do seu projecto, no actual contexto 

de crise económica e social, considerando que o mesmo preconiza a luta contra o facilitismo, o 

trabalho com base em objectivos e a motivação, como garante de melhores resultados e de 

satisfação pessoal. Por outro lado, trata-se de um projecto que pretende trazer os pais à 

escola, responsabilizando-os também pela educação dos seus filhos. 

 

Defendeu ainda que a autonomia, com a consequente responsabilização da direcção das 

escolas, resolveria muitos dos problemas com que hoje se debatem, permitindo recorrer a 

estratégias específicas para fazer face aos problemas concretos, que não se resolvem com 

legislação e burocracia. 

 

A documentação da audiência pode ser consultada na página da Comissão de Educação, 

Ciência e Cultura, em:  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=91343 
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