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Agrupamento de Escolas D. João II – Santarém
Debate Nacional sobre Educação
Como vamos melhorar a educação nos próximos anos ?
Relatório
Na sequência da iniciativa tomada por este Agrupamento escolar, com o objectivo de debater as questões colocadas pelo CNE, apresenta-se o relatório elaborado durante a semana de 20 a 25 de Novembro nas diversas reuniões agendadas, conforme programa que se apresenta. 
Dia 20.11.06 – 16h.30 - Perguntas sobre Aprendizagem ao Longo da Vida e Desafios do Emprego
Dia 21.11.06 – 16h.30 - Perguntas sobre Ciência, Investigação e Desenvolvimento Educativo
Dia 22.11.06 – 16h.30 - Perguntas sobre Educação e Cidadania
Dia 23.11.06 – 16h.30 - Perguntas sobre Escolas, Professores e Outros Profissionais
Dia 24.11.06 – 15h.30- Perguntas sobre Qualidade e Equidade na Educação
     20h.30 - . Medidas e Metas para a Educação 
Os encontros foram previstos para uma duração máxima de 3 horas.
Destaca-se o facto de apesar de terem sido convidadas directamente mais de 400 pessoas (professores, pessoal não docente e outras entidades) a participação foi muito pequena durante toda a semana.
No entanto não se quis deixar de participar no debate, pelo que as conclusões encontradas consensualmente pelos participantes são de seguida expressas.
Espera-se deste modo contribuir de um modo positivo e construtivo para organização de um melhor sistema educativo em termos de futuro, para que possamos usufruir de uma sociedade melhor, mais eficaz, produtiva e qualificada, para além de um futuro mais confortável, tranquilo e feliz.
1. Perguntas sobre Aprendizagem ao Longo da Vida e Desafios do Emprego 

1.1. O que fazer para que as pessoas, as famílias e as entidades empregadoras - de modo especial, os mais desfavorecidos, os adultos menos escolarizados e as PME – valorizem e invistam mais na educação e formação? 
As escolas e agrupamentos do sistema regular promoverem (in)formação aos adultos menos escolarizados, às populações mais desfavorecidas, em articulação com o tecido empresarial, no sentido de responder às suas necessidades em termos de formação.
1.2.  Como melhorar os níveis de sucesso e a relevância da formação técnica e profissional dos jovens e dos adultos?
Centrar a formação técnica e profissional dos jovens nas escolas e agrupamentos do sistema regular, de modo a poderem responder aos problemas dos seus alunos, podendo contudo articular esse trabalho com as escolas técnicas e profissionais já existentes, mas que serviriam de suporte à organização escolar.
1.3. Que dinâmicas de cooperação entre instituições com capacidade educativa podemos lançar ou reforçar, em cada comunidade, para proporcionar a todos melhor aprendizagem ao longo da vida? 

Formação para adultos e adolescentes fora da escolaridade com carácter regular ao longo dos anos.

1.4. Que formação para os novos empregos? Como melhorar a preparação dos jovens para a iniciativa, o empreendimento e a inovação?  

Promover o diálogo local entre empregadores (públicos e privados) no sentido de proporcionar áreas de formação necessárias ou deficitárias. Envolver as famílias na formação básica dos alunos, no sentido de promover práticas diferenciadas na organização do quotidiano das mesmas, realçando os pontos destacados.
2. Perguntas sobre Ciência, Investigação e Desenvolvimento Educativo 

2.1. Que modelos de produção científica teremos de solidificar e de criar de novo para sustentar o desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento ? 
Investigação local e divulgação de resultados às estruturas competentes e localmente, promovendo encontros, debates e divulgação de práticas inovadoras. Incentivo ao desenvolvimento do espírito científico dos nossos jovens, através da prática.
2.2. Como vamos aproveitar o “Processo de Bolonha” para evoluir para paradigmas educativos renovados, com a complexidade cultural, pedagógica e organizacional que eles comportam ? 
Proporcionar com a maior urgência formação a vários níveis a todos os cidadãos já portadores de formação académica superior, no sentido de poderem ser incluídos no novo paradigma organizacional e pedagógico que se encontra em desenvolvimento.
2.3. Que medidas devem ser tomadas para melhorar a qualidade da formação científica e técnica dos portugueses ? 
Reformulação dos currículos nos diversos níveis de ensino e centrar a formação nos quadros existentes nas escolas dos diferentes níveis de escolaridade. Maior abertura a quadros existentes no sistema de ensino e fora do mesmo para áreas específicas.
2.4. Que fazer para atrair, acolher e criar boas condições de formação aos novos públicos da educação? 
Repensar metodologias de trabalho e proporcionar melhor articulação com as necessidades da comunidade.
2.5. Que novos modelos adoptar para a gestão da qualidade no ensino superior e que referenciais devem orientar a construção da excelência ? 
Redução do número de alunos por turma. Ensino mais prático e ligado ao mundo do trabalho, implementando uma prática de qualidade e exigência na formação prestada. 
3. Perguntas sobre Educação e Cidadania 




3.1. Que competências de cidadania devem ser adquiridas por todos os alunos na escolaridade básica universal? 
Respeito pelo próximo, respeito pelo ambiente, ajuda aos mais necessitados, promoção da saúde, respeito pelas liberdades individuais e colectivas, promoção da cooperação, defesa das diferenças, confiança nas capacidades individuais e colectivas.
3.2. Como promover uma melhor articulação entre a educação escolar e outras formas de aprendizagem ao longo da vida para que todos exerçam uma cidadania activa e responsável? 
Promover um maior relacionamento com a comunidade envolvente e proporcionar novas vivências externas à Escola.
3.3. Como integrar e criar condições de sucesso na escola a alunos de diferentes etnias e culturas? 
Promover os mesmos direitos e deveres para todos e integrar as famílias no quotidiano da realidade escolar.
3.4. Como assegurar a liberdade de escolha da escola por parte das famílias?
Permitir a possibilidade de escolher a escola de frequência das crianças.
4. Perguntas sobre Escolas, Professores e Outros Profissionais 




4.1. Como fomentar uma melhor articulação entre os professores e os pais/encarregados de educação tendo em vista melhorar o sucesso escolar dos alunos?
Promoção do diálogo através das diversas vias existentes no âmbito da comunicação.
4.2. De que formação inicial e contínua precisam os professores nos próximos  anos?
Formação científica bem consolidada em termos de formação inicial e ao nível das práticas pedagógicas em termos de formação contínua.
4.3. Que organização escolar poderá melhorar o processo educativo? 
Organização bem estruturada, autónoma e com objectivos bem definidos.
4.4. Que tipo de autonomia e que mecanismos de responsabilização devem ser postos em prática nas escolas?
Autonomia pedagógica, organizacional, administrativa e financeira
4.5. Que podem (e vão) as comunidades locais fazer mais pelas suas escolas? 

Na maioria das situações, colaborar com os projectos das escolas e suas preferências.

5. Perguntas sobre Qualidade e Equidade na Educação 




5.1. Que saberes e que competências serão fundamentais a todo o cidadão do século XXI?
Saberes nas áreas da saúde, tecnologias de informação e comunicação, ambiente (agricultura/pesca/floresta), gestão, turismo e competências genéricas, como liderança, comunicação, línguas, organização e estratégia organizacional, inovação, empreendedorismo.
5.2. Como fazer os alunos aprender mais e melhor?
Co-responsabilizando mais as famílias na organização dos tempos e actividades (trabalho/lazer).
5.3. Como nos podemos assegurar que as aprendizagens básicas são conseguidas? 
Através de mecanismos de avaliação interna, com divulgação à comunidade e monitorizada externamente.
5.4. Como vamos prevenir os abandonos escolares precoces, envolvendo escolas e comunidades locais? 
Envolvimento das famílias em projectos colectivos que proporcionem resultados práticos.
5.5. Como contribuir para o êxito escolar e educativo de populações culturalmente muito diferentes, tornando essas diferenças um factor de enriquecimento cultural para todos e para a própria escola?
Através da promoção da relação inter cultural, promovendo o direito à diferença, desenvolvendo actividades colectivas e projectos comuns, promovendo-se desta forma um conhecimento mútuo e o aproveitamento das mais valias individuais e colectivas, em prol do colectivo.

6. Medidas e Metas para a Educação 


Esta área temática visa criar, uma outra oportunidade para cada pessoa e instituição participar, sugerindo de modo muito prático e directo as metas e as medidas que devem ser prioritariamente tomadas para melhorar a educação nos próximos anos. O debate vai permitir identificar algumas metas e medidas que, posterior e devidamente articuladas, poderão ajudar a melhorar e educação. Esta área temática é uma área mais genérica e transversal, que acolheu, com grande abertura, todas as opiniões que, por uma ou outra razão, não se enquadraram nas cinco áreas temáticas anteriores e recolheu sugestões muito directas e práticas acerca das metas e das medidas que devem ser prioritariamente tomadas.

Em termos de medidas poderemos sugerir sinteticamente as seguintes: reorganização dos planos curriculares nos diversos níveis de ensino; envolvimento directo e participativo das famílias no processo de aprendizagem dos jovens; maior articulação entre o saber académico e a prática desses mesmos saberes; experiências diferenciadas proporcionadas aos alunos, nas suas diversas áreas de formação; responsabilização do jovem pela construção do seu processo educativo; articulação entre os diversos níveis de ensino / formação; formação contínua de todos os activos, com especial incidência nos actores no processo educativo, acompanhando as necessidades observadas em cada momento. 

Em termos metas, sugerem-se as seguintes: taxa de escolaridade total; sucesso pleno nos resultados escolares; desenvolvimento e reconhecimento da excelência; exigência de qualidade e eficácia nas políticas e práticas educativas; implementação de práticas científicas no quotidiano das organizações e dos seus actores; autonomia das organizações; articulação entre o sistema de ensino / formação e as necessidades do mercado de trabalho.   
 
Nas propostas e sugestões apresentadas no âmbito da presente trabalho, tentou-se de uma forma sintética apresentar o conjunto das reflexões, que os presentes encontraram por mais importante, nomeadamente em termos de medidas e metas que, devem ser exequíveis, de fácil compreensão por todos, transparentes nos processos e com recursos para serem atingidas.

 


