Comissão Coordenadora do CNE
Relato da reunião realizada em 14 de Janeiro de 2008, com a seguinte ordem de trabalhos:
1.
2.
3.
4.

Informações;
Relatório de Actividades de 2007;
Plano de Actividades para 2008;
Preparação da 94ª Reunião Plenária do Conselho Nacional de Educação.

Estiveram presentes os conselheiros Joaquim Azevedo, Maria Emília Brederode Santos, Odete
Valente, Jorge Carvalhal, António Silva Marques, o Presidente e o Secretário-Geral do CNE.
O conselheiro Jorge Carvalhal informou estar marcada para o próximo dia 24 de Janeiro a
primeira reunião da 6ª Comissão – Acompanhamento dos Manuais Escolares e outros Recursos
Educativos, que contará com a participação de dez conselheiros e das seguintes individualidades:
Isabel Martins (U. Aveiro), Inês Sim-Sim (ESE de Lisboa), Paula Teixeira (Assoc. Prof. Matemática),
Vasco Teixeira (Porto Editora) e Isaías Gomes Teixeira (Grupo Leya). A conselheira Maria Emília
Brederode informou igualmente sobre a próxima reunião da 4ª Comissão onde será analisada uma
proposta de trabalhos a desenvolver durante o ano.
Relativamente ao Relatório de Actividades, o Presidente chamou a atenção para a introdução de
um “sumário executivo” para facilitar a leitura do mesmo. Os conselheiros presentes apreciaram
positivamente o referido Relatório.
Sobre o projecto de Plano de Actividades para 2008, a conselheira Maria Emília Brederode
sugeriu que na área 1.- A escola, as suas finalidades e os seus contextos e parceiros, as temáticas “O
papel dos media na educação” e “A sociedade educativa” fossem agregadas numa única temática,
designada de “A imagem da educação nos media e seu papel educativo”, devendo ser retirada a
referência nas actividades a desenvolver à colaboração com o Observatório das Actividades Culturais,
por nada estar ainda definido. A conselheira colocou também a questão da articulação do trabalho das
Comissões com este plano de acção que está a ser ultimado. O Presidente esclareceu que será
necessário que cada Comissão proceda de seguida à calendarização dos seus trabalhos, distinguindo
entre as actividades que possam traduzir-se em acções concretas imediatas e aquelas que deverão
começar a ser preparadas no corrente ano.
Os conselheiros debateram de seguida a temática designada “O Estado da Educação”, tendo
concordado na necessidade do seu aprofundamento. Relativamente ao estudo “A Educação das
Crianças dos 0-12 anos”, a conselheira Odete Valente considerou ser importante que a 1ª Comissão

pudesse acompanhar a elaboração do mesmo. O Presidente precisou que, uma vez terminado, o
Estudo será entregue à Comissão para a partir dele propor acções concretas.
Relativamente à preparação do Plenário, que contará com a presença do senhor Primeiro-Ministro,
os conselheiros concordaram que as questões a colocar se deveriam centrar em procurar saber como é
que o Governo entende o papel do CNE.
Não havendo mais nada a tratar, o Presidente deu por terminada a reunião.
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