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22 Entrevista com... Isabel Alçada
A proximidade de Isabel Alçada da realidade das escolas
constitui sem dúvida uma vantagem no exercício do
cargo de ministra da Educação, criando também
expectativas que o tempo se encarregará de provar.
Na entrevista que nos concedeu, aborda as principais
áreas de intervenção da política educativa, como o
prolongamento da escolaridade obrigatória até aos 18
anos, os ajustamentos no ensino básico, a modernização
do parque escolar do secundário, a avaliação das escolas,
a formação dos professores, a educação para a cidadania.
Encara a formação de adultos como uma área prioritária
da política educativa. O Plano Nacional de Leitura, de
que já foi comissária, continua a merecer a sua atenção.
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Violência doméstica:

18 e b a t e
Quando Um somos Todos

uma realidade de ontem e de
hoje

Uma questão de compromisso
colectivo

Durante muito tempo, o espaço
doméstico foi encarado como
um lugar seguro e o perigo
só poderia vir do exterior.
A desocultação da violência
doméstica e a sua criminalização
alteraram esta perspectiva.
A legislação sobre a violência
doméstica e os mecanismos de
apoio às vítimas são importantes
mas a mudança de mentalidades
é fundamental. Marlene Rodrigues
mostra o papel que a escola pode
desempenhar nesta mudança.

A complexidade da escola reside
na multiplicidade de variáveis que
a afectam, na diversidade dos
protagonistas, nas expectativas
nela depositadas e no papel que
tem na formação das crianças e
jovens. A resposta aos desafios
colocados hoje à escola passa,
também, por uma cultura de
colaboração entre os pares. Este é
um dos vários aspectos abordados
por Paula Romão, que procura
responder à pergunta
“O que é uma boa escola?”.
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60 BOAS EXPERIÊNCIAS NAS ESCOLAS
Manta comunitária

Na Escola Secundária Abel Salazar,
a paz foi homenageada através da
produção de uma manta que
envolveu na sua construção
alunos, professores, famílias e
instituições. Pequenos rectângulos
de pano protagonizaram o sentido
da paz para cada um, num
projecto que veio mostrar, no
dizer da professora Selda Soares,
que é necessário “convocar uma
certa dose de amor para as práticas
das escolas”. Um projecto é,
afinal, muito mais do que o
encontro de saberes e fazeres.

