Comissão Coordenadora do CNE
Relato da reunião realizada em 21 de Novembro de 2011, com a seguinte ordem de
trabalhos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informações
Plano de Atividades para 2012
Preparação da Sessão Plenária de 7 de Dezembro
Análise do site e do Boletim e-CNE
Tema central do EE 2012
Outros assuntos

Estiveram presentes os conselheiros coordenadores Bártolo Paiva Campos, Joaquim
Azevedo, Maria Emília Brederode Santos, Rosalia Vargas, a Presidente e o SecretárioGeral. A conselheira Maria Helena Nazaré justificou a sua ausência. A Presidente pôs à
consideração dos presentes o relato da última reunião que foi aprovado com uma alteração:
no 6º parágrafo, onde se diz “…existirem alguns erros técnicos já detectados que irão ser
corrigidos”, deve ler-se “… existirem alguns aspectos a melhorar que irão ser revistos”.
A Presidente informou que o EE 2011 não estará pronto para ser distribuído no próximo
Plenário, pelo que haverá que pensar o modo como será feita a sua divulgação junto dos
conselheiros e da comunicação social. Tem marcada para amanhã (22 de Novembro) uma
audiência com o Ministro da Educação e Ciência em que dará conta das principais
recomendações do EE 2011 e procurará saber quais as medidas de política educativa sobre
as quais o ministério tenciona pedir parecer ao CNE.
Mais informou ter a IGE apresentado, em reunião da 1ª Comissão, os referenciais para o
novo ciclo de avaliação externa das escolas, o qual teve em conta a Recomendação
elaborada pelo Conselho. Os trabalhos relativos à preparação da Recomendação sobre
Educação para a Cidadania estão a decorrer, devendo o projeto ser apresentado em reunião
da 4ª Comissão, que terá lugar no próximo dia 24 de Novembro, após o que deverá ser
apreciada no Plenário. O seminário “Associação de instituições de ensino superior em
Portugal: políticas e práticas” realiza-se no dia 28 de Novembro; está agendado para 4 de
Janeiro um seminário sobre avaliação das aprendizagens na avaliação do ensino com a
participação de Paulo Santiago da OCDE; a 17 de Janeiro, o Pavilhão do Conhecimento
promove a realização de um seminário para divulgação da Recomendação do CNE
“Educação para o Risco”. Está em curso a publicação do volume “Pareceres 2010” e das

actas dos seminários “Avaliação Externa das Escolas” e “Educação para o
Desenvolvimento Sustentável”.
Relativamente ao Plano de Actividades para 2012, os conselheiros coordenadores ficaram
de enviar até dia 25 de Novembro as suas propostas de trabalho nas Comissões. Para o
Plenário do dia 7 de Dezembro, a Presidente colocou à consideração a hipótese de realizar
um debate sobre a crise na Educação, pedindo a três conselheiros – representantes do
Conselho de Escolas, do CRUP e da AEPC – que façam um ponto de situação sobre as
dificuldades sentidas. Discutida a ideia, foi decidido incluir o debate na OT do Plenário.
Sobre o site e Boletim e-CNE, o conselheiro Joaquim Azevedo sugeriu que o mesmo fosse
enviado para os endereços institucionais das escolas, tendo a conselheira Rosalia Vargas
sido de opinião que o Boletim deveria conter apenas notícias.
Quanto ao tema central do EE 2012, os conselheiros consideraram interessante abordar as
questões da descentralização da Educação e da autonomia das escolas. Concordaram com a
ideia de associar o tema à comemoração dos 25 anos do CNE e ao papel deste no âmbito da
concertação sócio-educativa, através da realização de um seminário alargado que aborde as
questões da concertação local e da concertação nacional. Para além disso, foi decidido
organizar um workshop que ajude a estabilizar e reduzir os indicadores estatísticos
permanentes a incluir no EE. O tema proposto para o EE 2012 será colocado à consideração
do primeiro Plenário a realizar em 2012.
Por fim, foi abordada a questão da representação das associações pedagógicas e das
associações de pais no CNE, dado terem terminado os mandatos dos actuais representantes.
O Secretário-Geral informou dos procedimentos que deverão ter lugar, tendo a conselheira
Maria Emília Brederode Santos sugerido que fosse analisada a possibilidade de integração
da representação das associações de pessoas com deficiência. A Presidente considerou
haver necessidade de repensar a composição do CNE pelo que irá ponderar a possibilidade
de reactivar a comissão eventual que procedeu à revisão do regulamento do Conselho.
Não havendo mais nada a tratar foi dada por terminada a reunião.

