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A EDUCAÇÃO E O SEU PAPEL NA MODELAÇÃO DE UMA SOCIEDADE 

Ao XXIII Congresso Nacional da Juventude Socialista, 
Sendo a educação o meio que melhor define uma sociedade e a escola pública uma 
necessidade para o progresso e para a democratização do mesmo. 

Devemos também ter em conta a qualidade das matérias lecionadas nas mesmas, a sua 
utilidade para a construção de gerações mais qualificadas, a forma como esta acolhe os 
seus estudantes e os meios e métodos de avaliação da mesma.  

Durante o nosso percurso académico, tornamo-nos vítimas de um sistema que prioriza 
a avaliação sumativa em detrimento da formativa, a qual tem como objetivo tornar o 
aluno no foco da educação, mas também o de estimular uma visão mais panorâmica do 
ensino-aprendizagem por parte do mesmo. 

Na atualidade, em tempos de progresso e inovação outrora inconcebíveis, devemos 
focar os nossos esforços no aprimoramento de um sistema educativo datado, que trata 
os alunos como um coletivo e ignora as necessidades individuais de cada jovem. 

Devemos, por isso, dar prioridade a uma abordagem humanista no ensino, a qual 
procure atender às necessidades e bem-estar dos alunos ao assentar no 
desenvolvimento das suas capacidades matemáticas, linguísticas, entre outras, 
incorporando o princípio da harmonia e do desenvolvimento das relações humanas. 
Por isto, devemos ter em mente que investigações na área das Ciências da Educação 
apontam que metodologias pedagógicas que incentivem à colaboração e participação 
dos estudantes apresentam, efetivamente, melhores resultados holísticos para o 
desenvolvimento dos mesmos. 

Para que haja tal harmonia, é necessário trabalhar a inserção do aluno na sua própria 
educação, inserção esta que resultaria no desenvolvimento do seu pensamento crítico, 
da sua participação, autossuficiência e proatividade. 

Devemos considerar os alunos como o centro de gravidade dos projetos de educação 
escolar e entender os interesses e as necessidades destes mesmos como os vetores 
fundamentais da construção e gestão dos programas escolares. Dito isto, os dispositivos 
de mediação pedagógica a valorizar são aqueles que permitem potenciar as 
aprendizagens dos alunos, de forma a recusar-se liminarmente as intenções e as ações 
instrutivas dos professores. 
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Algo que seria fundamental para o sucesso desta dinamização escolar, seria a 
implementação da unidade curricular de educação para a cidadania no currículo 
nacional, bem como uma melhoria do usufruto da mesma (possível aumento da sua 
carga horária) em instituições educativas onde esta já se encontra inserida, que deve 
abordar temas úteis para os jovens no futuro, encorajá-los a formular as suas opiniões 
e despertar o seu interesse relativamente aos mais diversificados temas como, por 
exemplo, a política.  

Devemos mostrar aos jovens que este é o meio mais adequado para lutar pelos seus 
direitos e ideologias, ao desmistificar e promover a participação cívica e a vida política 
ativa, já que a taxa de abstenção portuguesa é composta, maioritariamente, por jovens 
entre os 18 e os 30 anos. 

O XXIII Congresso Nacional da Juventude Socialista resolve: 

1. Exigir um ensino mais “inclusivo”, que dê asas à criatividade dos alunos e espaço 
para que estes se expressem livremente, nomeadamente, através da atribuição 
de projetos de temática livre que visem o desenvolvimento da autonomia, da 
originalidade e do conhecimento prático do aluno. 

2. Exigir a implementação da unidade curricular de educação para a cidadania 
(bem como um melhor uso da mesma), tirando, assim, um melhor proveito dos 
recursos que estão, atualmente, disponíveis. 

3. Lutar por uma maior potencialização dos aprendizados em todas as restantes 
unidades curriculares, através do fomento da inter, ou até, transdisciplinaridade, 
de modo que o estudante seja capaz de tratar de um mesmo tema sob diferentes 
óticas, estimulando o pensamento crítico do aluno no processo. Isto porque lhe 
será possível vivenciar a complexidade dos temas mais relevantes para a 
sociedade e preparar-se para lidar com os desafios que aparecerão 
posteriormente, nas próximas e diversas etapas da sua vida. 

4. Fazer cumprir e aplicar no sistema educativo através da lei de bases do sistema 
educativo, que não deteve nenhuma alteração desde a sua formulação em 1986, 
o decreto lei n°55/2018, de 6 de julho, Artigo 24.o ponto número 5 em que é 
previsto que “a avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e 
permite obter informação privilegiada e sistemática nos diversos domínios 
curriculares, devendo, com o envolvimento dos alunos no processo de 
autorregulação das aprendizagens, fundamentar o apoio às mesmas, em 
articulação com dispositivos de informação dirigidos aos pais e encarregados de 
educação.” 
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Subscritores: 

1.º - Gonçalo Magalhães Marinho Lourenço; militante n.º 143167; Vila Nova de Gaia 
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2.º - Diogo Filipe Prada da Silva; militante n.º 126053; Vila Nova de Gaia 
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3.º - Fernando André Oliveira Monteiro; militante n.º 138743; Vila Nova de Gaia 
 
 

______________________________________________________________________ 

4.º - José Cardoso Leitão Barata de Oliveira; militante n.º 134558; Vila Nova de Gaia 
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5.º - Rita Afonso Pinto de Amorim Nogueira; militante n.º 141242; Vila Nova de Gaia 
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6.º - Tiago Henrique Paiva Faria; militante n.º 140853; Vila Nova de Gaia 
 
 

______________________________________________________________________ 

7.º - Tiago Alberto Ramos Cunha; militante n.º 131174; Vila Nova de Gaia 
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8.º - David Manuel da Silva Santiago; militante n.º 129388; Vila Nova de Gaia 
 
 

______________________________________________________________________ 
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9.º - Joana Patacão Zúquete; militante n.º 140133; Aveiro 
 
 

______________________________________________________________________ 

10.º - Sara Conceição Ferreira Soares Ramos; militante n.º 144418; Vila Nova de Gaia 
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A Juventude Socialista, 
Braga, 17 de dezembro de 2022 

 


