Comissão Coordenadora do CNE

Relato da reunião realizada em 7 de Fevereiro de 2008, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Informações;
2. Acções a desenvolver pelo Conselho no âmbito das Comissões Especializadas Permanentes;
3. Outros assuntos.
Estiveram presentes os conselheiros António Silva Marques, Joaquim Azevedo, Jorge Carvalhal,
Maria Emília Brederode Santos, Odete Valente, o Presidente e o Secretário-Geral do CNE.
Foi aprovada a versão corrigida do relato da reunião anterior. O Presidente deu as seguintes
informações: i) a Assembleia da República solicitou que o CNE se pronunciasse sobre o Tratado de
Lisboa, no âmbito do processo de ratificação que terá lugar naquele órgão de soberania, o que está a
ser preparado pela assessoria técnica do CNE; ii) teve lugar uma reunião com o administrador da
FCG, Prof. Eduardo Marçal Grilo, para combinar formas de colaboração, designadamente na
realização de um estudo sobre os resultados do PISA 2006; iii) esteve presente em duas reuniões, uma
na Universidade do Algarve sobre as perspectivas de aplicação do novo RJIES, e outra do Conselho
Científico do Movimento dos Empresários para a Inclusão Social em que foi apresentado o relatório
sobre gestão escolar encomendado a uma empresa de consultoria; iv) por fim, referiu a realização do
workshop do Estudo “A educação das crianças dos 0-12 anos”, no passado dia 29 de Janeiro, e
informou que o relatório do Estudo deverá ser entregue até ao final do mês de Fevereiro. Ainda no
ponto de Informações, o Secretário-Geral fez o ponto de situação do plano de publicações do CNE,
informou terem sido eleitos os dois representantes das associações pedagógicas com assento no
Conselho e ter a IGE enviado o Relatório Nacional das Provas de Aferição do Ensino Básico e
Exames Nacionais dos Ensinos Básico e Secundário relativo ao ano 2006/2007, o qual será
distribuído a todos os conselheiros.
Passando ao ponto 2 da OT, os conselheiros apresentaram e discutiram as propostas de actividades a
realizar no âmbito das respectivas Comissões, parecendo importante articular as iniciativas previstas
no âmbito do acompanhamento do Programa Novas Oportunidades e na temática dos “media e
educação”. O conselheiro Joaquim Azevedo rectificou o plano de actividades proposto para a 2ª
Comissão, centrando-o na problemática do funcionamento do ensino profissional em escolas
secundárias e no processo de certificação de nível secundário em curso nos Centros Novas
Oportunidades.

Relativamente aos seminários previstos, o Presidente sugeriu que o seminário sobre a problemática do
1º ciclo pudesse ligar-se à apresentação do Estudo da Educação das Crianças dos 0-12 anos, a ter
lugar em Maio e ocupando dois dias, o que ficou de ser ponderado pela conselheira Odete Valente.
Em Junho, poderia ter lugar o seminário sobre a implementação do Processo de Bolonha, proposto
pela 3ª Comissão; em Setembro e em Outubro poderão vir a ser agendados os seminários sobre “O
contributo educativo dos media” e o relativo a “Manuais escolares e outros recursos educativos”.
Finalmente, o Presidente clarificou que a estratégia do CNE se centra quer na apreciação de propostas
legislativas, quer na apreciação do modo como as políticas funcionam e são assumidas pelos seus
actores. Nesse sentido, importa ter sempre presente a realidade do País.
Não havendo mais nada a tratar foi dada por terminada a reunião.
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