Comissão Coordenadora do Conselho Nacional de Educação
Relato da reunião realizada em 29 de maio de 2014, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Informações
2. Seminários em preparação
3. Atividades das Comissões
4. Pareceres e Recomendações em curso
5. Preparação da sessão Plenária, de 5 de junho
6. Estado da Educação 2013
7. Preparação da abertura do ano letivo 2014-2015

Estiveram presentes os Conselheiros Coordenadores António Barbas Homem, José Bravo Nico,
Conceição Castro Ramos, Joaquim Azevedo, Jorge Marques da Silva, o Presidente e o SecretárioGeral do Conselho Nacional de Educação.

Ponto 1-O Presidente propôs a antecipação do ponto 6 da ordem de trabalhos sobre o relatório Estado
da Educação 2013. Deu nota de que, para a elaboração deste relatório, o CNE recorre a informação
disponibilizada por diversos organismos públicos e que conta incluir igualmente alguns artigos de
cariz académico sobre temas relevantes para o Estado da Educação. Anunciou ainda que o relatório
deste ano será publicado em setembro, quando da realização da sessão de abertura do ano letivo
2014/2015 a organizar pelo Conselho.
O Presidente informou os conselheiros sobre a criação de um grupo de trabalho externo, constituído
por investigadores de várias universidades, que contará com o patrocínio do Conselho Nacional de
Educação. Este grupo interuniversitário, sedeado no CESNOVA, vai desenvolver um projeto de
investigação sobre os resultados do PISA e é constituído pelos Professores Carlos Pinto Ferreira
(Coordenador), Ana Sousa Ferreira e Rui Santos, que contarão com a colaboração das Dras Anabela
Serrão, Isabel Flores, Ana Rita Lorga e Antonieta Lima Ferreira da Assessoria Técnica do CNE.

Sobre este projeto o Presidente informou que serão solicitados patrocínios a diversas Fundações no
sentido de obter o envolvimento destas nos trabalhos a desenvolver.
Finalmente, o Presidente informou a Comissão Coordenadora de que o CNE está a tentar obter dados
fiáveis sobre os professores em Portugal. Para além dos estudos a desenvolver no âmbito dos
trabalhos da 5ª Comissão Especializada Permanente, uma parte dos dados a recolher, bem como a sua
análise serão integradas no relatório Estado da Educação 2013.

Ponto 2- O Presidente informou que gostaria de realizar no CNE um seminário por mês, ou mesmo
avançar para a realização de ciclos de conferências. Nesta fase, estão em preparação
- um Seminário proposto pela 2ª Comissão Especializada Permanente sobre Neurociências, agendado
para dia 20 de junho, que terá a participação do Prof. Alexandre Castro Caldas;
- um seminário sobre Currículo, com a participação de Michael Young, no qual a Profª Ana Morais
organizará uma intervenção sobre o ensino da ciência no ensino básico e secundário, agendado para
outubro ou novembro;
- um seminário sobre os resultados do PISA, agendado para dezembro;
- um seminário sobre avaliação dos alunos para o qual está prevista a colaboração do Dr. Paulo
Santiago da OCDE, que se realizará em janeiro de 2015.
Informou ainda que, por iniciativa da Profª Maria de Lurdes Rodrigues e com o patrocínio do CNE, se
realizará em breve, no ISCTE, um seminário que integrará uma homenagem ao Professor Roberto
Carneiro, durante o qual será apresentado um dos dois volumes de uma publicação dedicada às
políticas públicas de educação desde a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo.
Ponto 3 – Os Conselheiros Coordenadores informaram sobre os trabalhos desenvolvidos no âmbito
das Comissões Especializadas Permanentes:
O Conselheiro Jorge Marques da Silva, coordenador da 4ª CEP, informou sobre o interesse
demonstrado na realização de um Seminário sobre Biologia no currículo, matéria que tem vindo a ser
bastante debatida e objeto de investigação. Estão a decorrer os trabalhos de preparação do Parecer
sobre o projeto de diploma do ensino e formação profissional dual, no âmbito dos quais se realizou a
audição de diversas entidades ligadas a estas matérias. Em articulação com a 3ª CEP, estão
igualmente em curso os trabalhos de preparação da Recomendação sobre os cursos técnicos
superiores profissionais de curta duração;

O Conselheiro Joaquim Azevedo informou que a 1ª CEP não tem tido uma intervenção regular e que,
embora a questão do ensino profissional seja uma questão política, os temas da recomendação e do
parecer já mencionados não parecem requerer o contributo direto desta Comissão;
A Conselheira Conceição Castro Ramos informou que a 5.ª CEP pretende produzir dois documentos.
Um sobre os professores, através do qual se ambiciona estabelecer um diálogo contínuo com os
docentes, valorizar a sua imagem na sociedade e informar os decisores políticos. O outro, incidindo
sobretudo sobre a formação inicial de docentes, que fundamentaria a elaboração de uma
Recomendação sobre o tema. Mencionou também a apreciação do anteprojeto de Parecer sobre o
Regime Jurídico dos Centros de Formação de Associações de Escolas, que irá ser feita em reunião da
Comissão a realizar oportunamente.
O Conselheiro José Bravo Nico informou que a 2.ª CEP desenvolveu uma metodologia de trabalho
em rede para a prossecução das iniciativas que pretende implementar com alguma regularidade. Estas
atividades, embora enquadradas no plano de ação do CNE, deverão estar ancoradas no cunho próprio
da Comissão e, mais do que encontrar soluções, o que se deseja é a sinalização de questões sobre os
diversos temas para resposta posterior. Referiu ainda a análise, em próximas reuniões da Comissão,
do anteprojeto de recomendação sobre Políticas Públicas de Ensino Especial e o debate sobre o tema
"Ensino Secundário e o alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos ou 18 anos de idade",
cuja apresentação está a cargo do Conselheiro Álvaro Santos.
O Conselheiro António Barbas Homem referiu a ideia, defendida na última reunião da 3.ª CEP, de
realização de um trabalho sobre a rede de ensino superior. Pretende-se calendarizar entre outubro,
novembro, algumas iniciativas (audições, workshops, colóquios) com a participação de especialistas
europeus, sobre a rede de ensino superior, bem como sobre o financiamento ao ensino superior, o
governo das universidades e a avaliação do ensino superior. Mencionou também o trabalho que está a
ser desenvolvido, no âmbito da Comissão, pelo conselheiro Jorge Marques da Silva, na qualidade de
relator da do projeto de Recomendação sobre os cursos técnicos superiores profissionais.

Ponto 4- O Presidente informou sobre os Pareceres e Recomendações que estão a ser preparados no
CNE, nomeadamente,
- Recomendação sobre o projeto de diploma que aprova o regime jurídico dos Centros de Formação
de Associações de Escolas, cujo Relator é o Conselheiro Álvaro Almeida dos Santos;
- Recomendação sobre os cursos técnicos superiores profissionais, cujo Relator é o Conselheiro Jorge
Marques da Silva;

- Recomendação sobre políticas públicas de ensino especial (e respetivo relatório técnico), cujo
relator é a Conselheira Anabela Grácio;
- Parecer sobre o projeto diploma que aprova o regime jurídico do ensino e formação profissional dual
(e respetivo relatório técnico), cujo Relator é o Conselheiro Domingos Xavier Viegas.

Ponto 5- O presidente referiu que estão em curso os trabalhos de preparação do Plenário do dia 5 de
junho, que será fundamentalmente dedicado à análise dos Pareceres e das Recomendações em curso.
Ponto 6- Tal como mencionado no Ponto 1, o Relatório Estado da Educação 2013 será publicado em
Setembro e apresentado na sessão de abertura do ano letivo 2014/2015.

Ponto 7- O Presidente informou ainda que está em preparação a sessão de abertura do ano letivo
2014/2015, prevista para 22 de setembro, que integrará a homenagem do Conselho ao Professor
Adriano Moreira.

Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos da reunião.

