Caro amigo e professor,
Escrevo-lhe esta carta porque vivemos um momento absolutamente determinante em
Portugal. Quando um país está nesta situação, só há uma coisa que pode construir um caminho novo, um caminho de trabalho e de esperança, um futuro realmente melhor: a Educação. Esse caminho começa hoje, a partir do presente, e está nas mãos do mais importante
agente da Educação: o professor.
Foi a partir desta simples observação que me propus escrever o livro que em breve poderá ler: O Professor do Futuro – Valorizar os Professores, Melhorar a Educação. Foi também
porque percorri, nos últimos anos, muitas escolas portuguesas, contactando com centenas
e centenas de colegas e apercebendo-me da necessidade de reunir num único livro as ferramentas práticas e teóricas que hoje todos precisamos de ter e saber utilizar. Para isso, porque
ser professor é trabalhar em comunidade, com alunos, pais e sobretudo outros pares, procurei ouvir os professores que todos os dias constroem a escola em Portugal, os que estão no
terreno, conhecem as dificuldades, mas sobretudo o potencial que este enorme conjunto de
profissionais portugueses tem. Escutei também personalidades de relevo nesta área, dirigentes sindicais, ex-ministros da Educação e outras figuras que tiveram papéis de destaque na
construção do sistema de ensino em Portugal, não esquecendo ainda os alunos e os encarregados de educação, que são também parte integrante do grande edifício escolar português.
Com o contributo e testemunho de mais de 50 profissionais, em O Professor do
Futuro encontrará uma leitura do estado actual do professor e da escola em Portugal e um conjunto de soluções que nos permitirão, acredito, superar o desafio de criar
ou recriar a educação nacional. Mas mais que soluções, encontrará nas páginas do livro
a voz dos professores portugueses, o saber da experiência que, mais que qualquer
tese teórica, nos pode fazer crescer e melhorar como profissionais. A classe dos professores pode e tem de ser sinónimo de valorização e crescimento. Juntos, sempre,
seremos mais fortes. Porque ser professor, na verdade, é muito mais que uma profissão: é
uma vida inteiramente dedicada a servir e a formar as mulheres e os homens de amanhã.
Nós somos professores, nós construiremos o futuro.
Espero poder contar com a vossa confiança e colaboração.

Jorge Rio Cardoso
Professor e autor do livro O Método Ser Bom Aluno – ‘Bora Lá?

Nas
livrarias a
22 de
Agosto

Prefácio de Prof. Roberto Carneiro
Posfácio de Albino Almeida
Em O Professor do Futuro, Jorge Rio Cardoso
dá resposta às perguntas mais importantes,
sistematizando informação e dando voz aos
professores que todos os dias trabalham
e constroem a escola em Portugal. Com a
colaboração de mais de 50 professores e
personalidades de relevo ligadas à educação,
este é o livro que perspectiva o futuro, partindo
de uma análise clara e objectiva do panorama
actual, oferecendo ferramentas teóricas e
práticas:

ÎÎ

Aos professores, elucidando-os sobre as metodologias mais inovadoras para cativar o aluno,
as formas de envolver a sua família — e a própria comunidade —, fazendo-os ainda perceber como
podem cooperar com os seus pares e, em simultâneo, integrar-se da melhor forma no grande
projecto de escola;

ÎÎ

Aos pais, para que consigam perceber que professor querem para os seus filhos, nomeadamente
na descoberta dos seus talentos em áreas tão diversas como, por exemplo, as humanidades, a ciência
ou o desporto, dando também relevo a uma maior integração dos encarregados de educação no
universo escolar;

ÎÎ

Aos alunos, para que possam, com sentido crítico, identificar o professor de excelência e descobrir,
com a aprendizagem e uma ampla vivência escolar, a sua própria vocação.

professor jorge rio cardoso
Jorge Rio Cardoso é natural de Lisboa e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade de Aveiro.
É professor do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da
Universidade Técnica de Lisboa e técnico superior do Banco de Portugal.
Desde 2008, com o seu inovador livro O Método Ser Bom Aluno
– ‘Bora Lá?, abraçou a causa de combate ao insucesso e abandono escolar. Tem percorrido centenas de escolas portuguesas conseguindo,
com sucesso assinalável, cativar muitos alunos para o desafio do conhecimento.

«Jorge Rio Cardoso é, a todos os títulos, um exemplo de cidadania activa. […] O professor do futuro é, acima de tudo, um
arauto do permanente aperfeiçoamento pessoal e social.»
Do Prefácio do Professor Roberto Carneiro,
Professor da Universidade Católica Portuguesa

«Creio que este trabalho de Jorge Rio Cardoso se irá constituir
num livro de referência para todos os que, seja qual for o
objectivo, queiram especializar-se na área educacional!»
Do Posfácio de Albino Moreira,
Ex-presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais

«Hoje em dia, exige-se que um professor
seja um educador multifuncional.»

Professor João Dias da Silva,
Secretário-geral da Federação Nacional da Educação (FNE)

«Os bons professores não nascem de geração espontânea,
sendo, por isso, necessário criar-lhes as condições propícias
ao seu bom desempenho profissional.»
Professor Mário Nogueira, Presidente da FENPROF

«O professor deve mostrar ao aluno os caminhos (as teorias em
confronto, por exemplo), dizer-lhe até o seu ponto de vista, se assim
entender, mas depois deve deixar liberdade de escolha ao aluno.»

Professor Adriano Moreira,
Presidente da Academia das Ciências de Lisboa
«Há professores que marcam os alunos, embora estes só se
apercebam disso muito mais tarde. Um bom professor deve
ser também um orientador do aluno para os desafios da vida.»

Professor Eduardo Marçal Grilo,
Fundação Calouste Gulbenkian

«O professor deve transmitir ao aluno aquilo que considera serem os
valores importantes para o relacionamento em qualquer sociedade.»

Professor Marcelo Rebelo de Sousa,
Professor catedrático na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

«Um professor que abraça a sua profissão para toda a vida.
Não é apenas alguém que ensina, pois é muito mais do
isso. É estar presente e acompanhar muitos momentos
que marcam o crescimento de crianças e jovens. É transmitir
valores, princípios, partilhar conhecimento com os mais
pequenos que serão adultos amanhã.»

Professora Paula Carqueja,
Presidente da Associação Nacional de Professores

«Considero essencial que os professores do futuro sejam profundos
especialistas nas suas áreas disciplinares de docência e na capacidade
de transmitirem conhecimento de uma forma mais eficaz do que a
televisão, a Internet ou quaisquer novos meios que venham a surgir.»

Professor Paulo Guinote,
autor do blogue «A Educação do Meu Umbigo»

«É preciso perceber a posição do professor, muitas vezes
difícil, para compreender as vicissitudes da Educação.
Os professores têm de ser apoiados porque eles são a alma
do sistema.»

Leonor Beleza, Presidente da Fundação Champalimaud
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