Comissão Coordenadora do CNE

Relato da reunião realizada em 11 de Dezembro de 2007, com a seguinte ordem de trabalhos:
1.
2.
3.
4.

Informações
Relatório de Actividades 2007
Plano de Actividades 2008
Outros assuntos

Estiveram presentes os conselheiros Joaquim Azevedo, Maria Emília Brederode Santos, Odete
Valente, Domingos Xavier Viegas, Jorge Carvalhal, António Silva Marques, o Presidente e o
Secretário-Geral do CNE.
O Presidente deu conta da audiência havida com o Primeiro-Ministro, na qual foi acordada a
sua vinda a uma sessão Plenária do CNE, acompanhado pelos Ministros da Educação e da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, para um debate aberto com os conselheiros sobre o papel e funções do
CNE e formas de relacionamento com o Governo. Pensa-se poder agendar para o início de Janeiro
essa reunião do Plenário.
O Presidente informou também ter tido uma reunião com a Ministra da Educação onde lhe
foram comunicadas as alterações a introduzir no regime jurídico de autonomia e gestão das escolas, as
quais constam de um diploma aprovado em Conselho de Ministros e que será agora colocado a
discussão pública. O Ministério formalizará, em breve, o pedido de parecer ao CNE. Os conselheiros
presentes manifestaram a sua estranheza pelo procedimento legislativo adoptado pelo Governo e
defenderam que o CNE só deverá emitir parecer caso tenha a certeza que se trata apenas de um
projecto de diploma.
Ainda no ponto das informações, o Presidente lembrou estar agendada para o próximo dia 18
de Dezembro, à tarde, a reunião conjunta da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência e desta
Comissão Coordenadora para perspectivar formas de cooperação possíveis que dêem sequência às
recomendações do Relatório Final do DNE.
De seguida, o Secretário-Geral apresentou uma súmula das principais actividades
desenvolvidas pelo CNE ao longo do ano de 2007.

Passando aos temas a incluir na agenda do CNE para 2008, e tendo por base o documento de
trabalho anexo, foram discutidas e acordadas as quatro grandes áreas de intervenção do CNE.
Relativamente às temáticas, a conselheira Maria Emília Brederode sugeriu a introdução do tema
“sociedade educativa” na área 1 e do tema “avaliação do desempenho dos professores” na área 4. O
conselheiro Jorge Carvalhal sugeriu que na área 1, a temática “finalidades de escola” se centrasse na
questão de saber o que é que a escola deve ensinar. Na sua opinião, a escola tem de recentrar a sua
função na relevância dos saberes que veicula. Relativamente às outras áreas foram genericamente
aceites com algumas alterações as propostas constantes do documento anexo.
No final, o Presidente sistematizou as linhas gerais de intervenção do CNE para o próximo
ano em torno de três iniciativas: o estudo “A Educação das Crianças dos 0-12 anos”; a
contextualização dos resultados de aprendizagem (PISA) face à diversidade escolar e necessária
responsabilização das comunidades locais; e as questões que se prendem com o papel dos média na
educação.
A terminar a reunião, o Secretário-Geral lembrou ainda que no dia 19 de Dezembro terá lugar
o lançamento do livro de homenagem à Professora Teresa Ambrósio.

