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PLANO DE ACTIVIDADES PARA 1998 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

NOTA DE APRESENTAÇÃO 

 

1. O Conselho Nacional de Educação tem vindo a desenvolver o Plano de Actividades 
aprovado pelo Plenário de Maio de 1996, aprofundando algumas linhas da sua acção 
então debatidas e tendentes ao fortalecimento de uma cultura educativa nascida dos 
parceiros sociais representados no Conselho e marcadas pela intenção de incentivar 
esses mesmos parceiros a assumirem cada vez mais activamente o seu papel sócio-
educativo. 

 

2. O Plano de Actividades que agora se apresenta foi elaborado a partir das propostas das 
Comissões Especializadas Permanentes, procurando assegurar-se ainda a continuidade 
do trabalho que se tem vindo a efectuar. Acentua-se, porém, no cumprimento das 
competências atribuídas ao Conselho Nacional de Educação, o acompanhamento da 
Política Educativa (e de formação) e a análise compreensiva da realidade educativa 
actual e das suas tendências. 

 

3. Embora as linhas de trabalho do Conselho para 1998 tenham sido propostas pelas 
Comissões Especializadas Permanentes, o Plano de Actividades apresenta-se como um 
plano global de actividades do Conselho cuja realização conta com o apoio da 
Comissão Coordenadora na qual estão representados os Presidentes daquelas Comissões 
e que assegurarão, assim, o carácter transversal de muitas das questões educativas 
subjacentes e o seu aprofundamento em grupo mais restrito. 
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I 

 

Emissão de Pareceres por solicitação da Assembleia da República e do Governo: 

- Desenvolvimento Pessoal e Social - Programa para o Ensino Secundário (em curso) 

- Regime de Autonomia, Administração e Gestão das Escolas de Educação Básica e do 
Ensino Secundário (em curso) 

- Livro Verde para a Sociedade da Informação 

- Outros que venham a ser solicitados. 

 

II 

 

Acompanhamento de Política Educativa 

Realização de Seminários especializados, debates alargados, pelo CNE, com vista à 
elaboração de Pareceres e Recomendações 

- A expansão da Educação Pré-Escolar 

- A revisão curricular participada da Educação Básica 

- A promoção da qualidade da Educação, da igualdade de oportunidades e do combate ao 
insucesso escolar e à exclusão educativa 

- O estado da Educação: principais indicadores e tendências; análise da evolução global do 
sistema educativo 

- A promoção do ensino das Ciências e da Cultura Científica: análise das potencialidades 
de parcerias científico-pedagógicas 

- Actualização do Parecer nº 1/93 do Conselho Nacional de Educação (Ensino Superior) 
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III 

 

Temas a aprofundar, por iniciativa do Conselho, com vista à elaboração de 
Estudos/Relatórios e posteriormente emissão de Pareceres e Recomendações 

- Estudos a elaborar sob proposta das Comissões Especializadas com o apoio de 
especialistas convidados 

- Promoção da Educação Básica em zonas degradadas e grupos sociais desfavorecidos 
(Comissão Permanente da Educação Pré-Escolar e Básica) 

- Ensino Secundário e Formação de nível secundário: caracterização do presente e esboço 
do futuro (Comissão Permanente do Ensino Secundário e Qualificante) 

- Diversidade e diversificação do Ensino Superior, em termos institucionais e de sistema 
(Comissão Permanente do Ensino Superior e Investigação Científica) 

- Papel  das  expressões  artísticas  na Educação (Comissão Permanente de Educação e 
Formação ao Longo da Vida) 

- Educação Especial - apreciação do estudo encomendado pelo Conselho ao Prof. Bairrão 
Ruivo (Comissão Permanente de Análise e Acompanhamento Global da Educação) 

- Quadro referencial para a integração de políticas educativas e formativas 

- Educação e Cidadanias: configuração axiológica 

 

IV 

 

Seminários / Colóquios / Conferências 

- Colóquios em colaboração com a Fundação Calouste Gulbenkian - está prevista a 
realização de três colóquios sobre a temática da Universidade, Ensino Secundário e 
Educação para os Valores 

- Desenvolvimento da Sociedade Educativa 
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- Oferta de ensino e formação para os jovens: duas políticas? 

- A construção da Europa pela Educação e Formação (apresentação e debate do relatório 
da CEE e das orientações da Agenda 2000 para a Educação) 

 

V 

 

Cooperação do Conselho Nacional de Educação com outras Entidades: 

Assembleia da República - Comissão Parlamentar da Educação, Ciência e Cultura; 
Ministério da Educação; Conselho Económico e Social; Associação Nacional de 
Municípios Portugueses; Comissões de Coordenação Regional; Estruturas e Órgãos da 
Administração da Educação, da Qualificação e Emprego, da Ciência e Cultura; Outras 
Instâncias Sociais, Educativas e Culturais. 

 

VI 

 

Intercâmbio com Organizações Internacionais 

Prossecução da linha de trabalho aberta pela cooperação com os Países Membros da União 
Europeia, alargando a rede europeia dos Conselhos Nacionais de Educação e a promoção 
das parcerias educativas, potencializando ainda internacionalmente as actividades das 
Comissões e dos Conselheiros. 


