Comissão Coordenadora do CNE
Relato da reunião realizada em 30 de Junho de 2010, com a seguinte ordem de
trabalhos:
1. Informações
2. Análise do Relatório “O Estado da Educação – Percursos Educativos”
3. Outros assuntos
Estiveram presentes os conselheiros coordenadores Bártolo Paiva Campos, Joaquim
Azevedo, Maria Emília Brederode Santos, Maria Helena Nazaré, a Presidente e o
Secretário-Geral. A conselheira Rosalia Vargas justificou a sua ausência.
A Presidente deu início à reunião informando ter sido nomeado o conselheiro José
Augusto Pacheco para relator do parecer sobre o projecto de decreto-lei de
reajustamento curricular do ensino básico apresentado pelo Governo. Foram também
nomeados os conselheiros Maria José Rau e Sérgio Niza para relatores do parecer sobre
o plano de acção de Portugal no quadro do desenvolvimento das Metas dos Estados
Ibero-Americanos 2020. A elaboração da recomendação do CNE sobre o papel das
autarquias na educação parece estar comprometida, tendo um dos conselheiros relatores
pedido a demissão. Igualmente, os trabalhos relativos à preparação da recomendação
sobre orientação educativa e profissional estão parados e um dos conselheiros relatores
nomeado deverá ser substituído em breve pela entidade que representa. Encontra-se já
agendada a realização dos seminários sobre “Construir a excelência no Ensino Superior
e desenvolver a sua massa crítica” no dia 10 de Setembro, e “Avaliação das escolas dos
ensinos básico e secundário: perspectivas para um novo ciclo avaliativo”, 20 de
Setembro. O colóquio sobre a República deverá ter lugar em Outubro, mas ainda não
tem data fixada.
O conselheiro Bártolo Paiva Campos informou sobre a reunião da 1ª Comissão em
que esteve presente a Directora-Geral do GEPE e a sua equipa de Relações
Internacionais para apresentação da actividade do Ministério da Educação em matéria
internacional. Lamentou que não tivesse sido possível conhecer a posição oficial do ME
relativamente ao Quadro Estratégico para a Educação e Formação 2020, adoptado no
Conselho Europeu de Maio de 2009, assim como as posições assumidas por Portugal no
sector da Educação ao nível dos diferentes compromissos internacionais existentes. Na
próxima reunião desta Comissão (14 de Julho) será analisada a Resolução de Conselho
de Ministros sobre o ordenamento da rede escolar.
Passando à análise do relatório “O Estado da Educação”, os conselheiros presentes
consideraram que o documento está mais objectivo e fizeram várias sugestões de
melhoria, entre as quais a de incluir no final de cada capítulo uma síntese dos dados
apresentados, a de reorganizar o índice, distinguindo a parte de análise quantitativa da
parte qualitativa dos relatos de escolas e a de tentar construir a pirâmide etária com
referência aos respectivos níveis de ensino.

Relativamente às recomendações a incluir no relatório, os conselheiros foram de
opinião que deveriam ser formuladas algumas recomendações gerais, nomeadamente a
necessidade de o sistema ser dotado de um plano de desenvolvimento e monitorização
da Educação, e recomendações específicas sobre a situação das áreas de intervenção
educativa. O conselheiro Joaquim Azevedo disponibilizou-se para elaborar uma
proposta de redacção das recomendações finais.
Não havendo mais nada a tratar, a Presidente deu por terminada a reunião.

