Comissão Coordenadora do CNE
Relato da reunião realizada em 15 de Julho de 2009, com a seguinte ordem de trabalhos:
1.
2.
3.
4.
5.

Informações;
Comissão Eventual para a revisão do Regimento do Conselho;
Análise preliminar da preparação de um relatório sobre o “Estado da Educação”;
Indicação dos conselheiros relatores do Parecer sobre “Avaliação Externa das Escolas”;
Outros assuntos.

Estiveram presentes os conselheiros Joaquim Azevedo, Maria Emília Brederode Santos, Odete
Valente, a Presidente e o Secretário-Geral do Conselho.
A Presidente deu início à reunião informando que se deverá aguardar pela próxima legislatura para o
Governo nomear os novos membros e para o CNE completar a sua quota de conselheiros cooptados.
Igualmente, ficarão para momento posterior a nomeação dos conselheiros coordenadores das
Comissões Especializadas Permanentes. A conselheira Maria Emília Brederode deu conta da intenção
da 4ª Comissão em preparar uma recomendação sobre a temática abordada no ciclo de Jornadas “Cá
fora também se aprende”, sugerindo também que para além da publicação das actas possa ser incluído
o registo vídeo das mesmas no site do CNE. O Secretário-Geral informou já ter sido realizada uma
reunião com o Prof. Manuel Pinto e com o Gabinete para os Meios de Comunicação Social no sentido
de estabelecer uma cooperação futura, tendo a Presidente lembrado que 2010 será Ano Europeu de
Educação para os Media.
Sobre a composição da Comissão Eventual para a revisão do Regimento foi acordado que a mesma
integrará os conselheiros Daniel Soares de Oliveira, José Barata-Moura, Edgar Romão e João
Redondo, podendo convidar a participar outros conselheiros. O trabalho da Comissão deverá estar
concluído no prazo de seis meses. Quanto à preparação do Parecer sobre “Avaliação externa das
escolas”, a Presidente sugeriu que fossem previstas duas etapas, a primeira consistindo na emissão de
parecer sobre o relatório da IGE relativo a 2007-2008, e a segunda etapa mais virada para a metaavaliação do processo. A equipa de relatores será constituída pelos conselheiros Jorge Marques da
Silva, José Luís Presa, Maria Luísa Pereira e João Muñoz de Oliveira.
Relativamente à elaboração pelo Conselho de um relatório sobre o Estado da Educação, o conselheiro
Joaquim Azevedo foi de opinião que o modelo a adoptar deveria ser sistemático, isto é, todos os anos
e na mesma altura do ano, o CNE faria a sua apresentação. Do relatório deveriam constar um conjunto
de indicadores estatísticos, que permitam conhecer a evolução do sistema educativo ao longo dos
anos, e o aprofundamento de uma temática com especial relevância no ano a que o relatório se
reporta, relativamente à qual seriam feitas recomendações/sugestões. Os conselheiros presentes
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concordaram que importa definir o perfil da investigação a realizar, tendo a Presidente sistematizado
as ideias surgidas do seguinte modo:
-

o relatório deve ser de leitura acessível de modo a aproximar a sociedade dos problemas da
educação;
deve ajudar a criar memória sobre a evolução do sistema;
importa definir o perfil da investigação e seleccionar os indicadores que serão analisados
sistematicamente todos os anos;
seleccionar o tema que será aprofundado em cada ano.

Nesse sentido, foi acordado que a equipa técnica do CNE prepararia um documento preliminar sobre
a metodologia a adoptar, o qual será posteriormente analisado em reunião da Comissão
Coordenadora.
Não havendo mais nada a tratar, foi dada por terminada a reunião.
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