Projeto de voto n.º 487/ XIV/2ª

De saudação pela atribuição do prémio “Global Teacher Award 2020” ao professor
José Jorge Teixeira

José Jorge Teixeira, é professor de Física e Química na Escola Secundária Dr. Júlio
Martins, na cidade de Chaves onde também nasceu a 7 de maio de 1969. É licenciado
em Engenharia (ramo de Ciência dos Materiais) e em Física (ramo de Formação
Educacional) pela Universidade de Coimbra e Mestre em Física (Área de Especialização
em Ensino) pela Universidade do Minho.
Em 2006 funda o Clube do Ensino Experimental das Ciências (CEEC) na Escola Secundária
Fernão de Magalhães para proporcionar o ensino experimental aos seus alunos visando
a aproximação da ciência aprendida na escola da comunidade e melhorar os
conhecimentos e competências experimentais dos alunos.
O professor José Jorge Teixeira tem ao longo do seu percurso profissional desafiado a
cultura de que o processo de ensino/aprendizagem não deve ir além daquilo que está
estritamente estabelecido no programa oficial, que, nalguns casos, está muito centrado
na memorização de técnicas de exercícios, como fórmula de sucesso nas avaliações
internas e externas.
A sua metodologia de ensino baseia-se na articulação do ensino das ciências
experimentais, com base no desenvolvimento de projetos e atividades ilustrativas, com
os temas dos programas oficiais de Física e Química. A sua estratégia metodológica levou
a um envolvimento significativo dos estudantes em atividades do CEEC com um impacto
muito positivo no desempenho escolar dos estudantes participantes.
Em 2018, foi vencedor do Global Teacher Prize Portugal, prémio que distingue projetos
educativos inovadores e, em 2019, foi um dos 50 professores finalistas do concurso
internacional Global Teacher Prize 2019, promovido pela Varkey Foundation.
A partir das parcerias estabelecidas e dos prémios obtidos com o CEEC fundou, em 2019,
um Centro de Recursos de Atividades Laboratoriais Móveis (CRALM) que tem por
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finalidades promover a inclusão, a flexibilização curricular e o acesso a recursos
experimentais.
A abordagem que utiliza encoraja os alunos a "aprender, pensar, agir", a discutir as suas
ideias, aplicando técnicas do ensino formal e não-formal, para que apresentem produtos
finais à comunidade.
Em 2020, o professor José Jorge Teixeira venceu a 3ª edição do Global Teacher Award
and Teacher Inspiration Week, concurso internacional promovido pela AKS Education
Awards com sede na India. Apresentou candidatura com o projeto “Pratical Work based
on STEM in the Covid-19 Age” (Trabalho Prático de Ciência e Tecnologia na Era covid-19
e foi distinguido como sendo um dos professores que se destacam pela excelência e
eficácia do seu ensino, no envolvimento com a comunidade e ainda no desenvolvimento
de programas educacionais.
Assim, a Assembleia da República congratula-se com a atribuição do prémio “Global
Teacher Award 2020” ao professor José Jorge Teixeira, que o seu contributo inestimável
no ensino da ciência, a sua perseverança, criatividade e competência constituía um
estímulo para que a ciência ultrapasse as barreiras da sala-de-aula e interaja com a
comunidade.

Palácio de S. Bento,4 de março de 2021
As/Os Deputadas/os do Grupo Parlamentar do PSD
Adão Silva
Luís Leite Ramos
Cláudia Bento
Artur Soveral Andrade
Cláudia André
2

António Cunha
Firmino Marques
Alexandre Poço
Carla Madureira
Gabriela Fonseca
Ilídia Quadrado
Duarte Marques
Emídio Guerreiro
Hugo Carvalho
Isabel Lopes
José Cesário
Maria Germana Rocha
Margarida Balseiro Lopes
Pedro Alves

3

