
20.- APRESENTAÇÃO DA ‘’CONSEJERÍA’’  

Em nome de todas as pessoas que trabalham no sistema educativo de Aragão  bem-
vinda e bem-vindo tu e a tua família! 

A educação tem um valor muito importante para cada pessoa e para a sociedade: ajuda-
te a construir  a  tua personalidade,  a desenvolver  ao máximo as tuas capacidades,  a 
compreender a realidade… 

Para a sociedade, a educação é o meio de transmitir e renovar a cultura e os valores, de 
fomentar  a  convivência  democrática  e  o  respeito  pelas  diferenças,  de  promover  a 
solidariedade. 

Una educação de qualidade é a maior riqueza e o principal recurso de um país e dos seus 
cidadãos.   

Em Espanha,  a educação depende do governo central e das comunidades autónomas. 
Desta forma, as cadeiras e os títulos possuem a mesma validade em todos os centros de 
Espanha, e ao mesmo tempo em cada comunidade estudam-se aspectos próprios delas 
para conhecer melhor o meio onde vives. 

O Ensino  Secundário  Obrigatório  é  muito  importante,  os  seus  objectivos  são  que  ao 
terminá-lo todos os rapazes e raparigas tenham a formação necessária para viver numa 
sociedade plural, democrática e multicultural; e permitir que possam prosseguir estudos 
superiores.  Estes  objectivos  podem  fazer  com  que  pareça  uma  etapa  um  pouco 
complicada. Ainda mais se mudaste de país e tens que estudar noutra língua. Ao princípio 
é complicado entender como funciona o centro, o que há que fazer em cada cadeira..... 

As  aulas com rapazes e raparigas de países diferentes dão-nos oportunidade para nos 
conhecermos e aprender entre todos, e são também um desafio. Para o tornar um pouco 
mais fácil há muita gente a trabalhar: o corpo docente e todo o pessoal dos centros que 
existem para te orientar: o Departamento de educação da Comunidade de Aragão está a 
destinar  recursos  para  formar  e  apoiar  o  coro  docente  e  os  centros,  para  elaborar 
materiais educativos…

Este vídeo pode-te ajudar a entender o funcionamento do teu  centro e a conhecer a 
comunidade educativa, os teus direitos e deveres, as  possibilidades para continuares a 
formar-te e a aprender. 

Estudar noutra  língua  é  muito  difícil.  Sabemos  que  pode  ser  um  obstáculo  para 
prosseguires os teus estudos. Não desanimes se te custa. Pensa que rapazes e raparigas 
como tu, o estão a conseguir..... 

vamos, conhece o ensino secundário


