Curso Competências Básicas
Fundamentação da proposta
“Ninguém é tão grande que não possa aprender,
nem tão pequeno que não possa ensinar.”
Esopo
A nossa sociedade, em especial a região do Vale do Sousa, vive uma
realidade que atormenta todo aquele que sente de perto os problemas da educação.
De facto, deparamo-nos, não só com o problema da crise económica e financeira que
tem assolado o país, mas em especial com a crise cultural que afeta de sobremaneira
esta região. O problema do analfabetismo é uma realidade que, paradoxalmente, ainda
se faz sentir na região do Vale do Sousa, em especial no concelho de Paredes. Neste
sentido, no ano letivo de 2012/2013 o Agrupamento de escolas de Paredes promoveu,
em parceria com a AEP (Associação Empresarial de Paredes) e com a santa Casa da
Misericórdia de Paredes o Curso de Competências Básicas que funcionou com duas
turmas, nas quais procuramos fazer convergir dois objetivos. Por um lado, dar um novo
alento a pessoas que, por força das circunstâncias, ficaram privadas de emprego e que
ao longo da vida não tiveram acesso a qualquer grau de formação académica e, por
outro lado, promover um maior intercâmbio entre estas pessoas e elementos de etnia
cigana. Em relação a este grupo, proporcionamos-lhes a aquisição das competências
básicas que lhes permitem ler, escrever e…acima de tudo estar em consonância com a
realidade que os envolve e com as solicitações dos tempos modernos, nomeadamente
a utilização das TIC. Tratou-se de um projeto aliciante no qual estivemos em contacto
com Projeto ROMI, o que foi uma mais valia no sentido em que permitiu uma maior
aproximação à realidade da mulher cigana, das suas vivências, alegrias e ansiedades.
Deste modo, o Agrupamento de Escolas de Paredes sente-se privilegiado por ter
trabalhado nesta parceria que permitiu enriquecer, não só formandos como
formadores.
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