
 1 

 

Carta Aberta  

aos professores da Escola Secundária de Amora  

 
 
 

Enquanto profissionais da educação e, em particular, enquanto 

professores, temos a obrigação de intervir, participar e exercer a crítica 

relativamente a todas as políticas, a todas as decisões e a todos os actos que 

tenham repercussões no sistema educativo e na nossa vida docente. No 

momento em que ocorrem alterações radicais que atingem toda a nossa 

estrutura profissional, mais essa obrigação se impõe. 

 

Tendo presente a ininterrupta sucessão de políticas que visam retirar 

direitos, denegrir a imagem dos professores e afectar a sua vida pessoal e 

profissional, e que têm sido concretizadas em diferentes diplomas legais 

(Estatuto da Carreira Docente — um amontoado de artigos incoerentes, 

iníquos e inaceitáveis; concurso para professores titulares — a maior 

barbaridade e indignidade cometida contra uma parte significativa dos 

professores em toda a história da educação em Portugal; e, agora, no 

inqualificável decreto regulamentar da avaliação de desempenho), torna-se, 

para nós, um imperativo ético manifestar publicamente alguns dos nossos 

pontos de vista em relação a certas matérias que presentemente estão em 

discussão em todas as escolas do país. 

 

Os órgãos e/ou as estruturas de orientação educativa a que cada um 

de nós pertence são, obviamente, fóruns onde apresentamos e debatemos 

ideias, mas não são, nem devem ser, os únicos locais de reflexão. A livre e 

pública partilha de opiniões e o livre e público exercício do contraditório são 

exigências e práticas de que nunca abdicaremos.  

 

Por isso, damos, neste momento, a conhecer as nossas opiniões 

relativamente a alguns aspectos do conteúdo do decreto regulamentar da 

avaliação de desempenho e às reacções que ele motiva ou deve motivar.  

 



 2 

1. A concretizar-se o que está delineado neste decreto regulamentar, 

estaremos perante um modelo de avaliação desmesurado, burocratizado e 

incompetente, que irá gerar, porque mal pensado, conflitos gravíssimos entre 

colegas. É um modelo que não tem credibilidade para avaliar seja o que for e 

quem for. É um modelo perverso, porque estabelece uma ligação directa 

entre a avaliação de desempenho dos professores e as classificações dos 

alunos. É uma ligação inaceitável, seja qual for o ponto de vista. Hipoteca e 

submete a qualidade, a exigência e o rigor do ensino e das aprendizagens à 

redução meramente estatística do insucesso escolar. 

 

2. É um modelo de avaliação caracterizado pelo gigantismo de tarefas 

improcedentes e gizado por quem não tem a mínima noção do que é avaliar  

o desempenho de professores nem a mínima noção do funcionamento 

efectivo das escolas. 

 

3. É um sistema que o ministério quer impor a toda a pressa, sem ele 

próprio, ministério, ter produzido a legislação complementar que o decreto 

regulamentar exige. É o ponto máximo da incompetência.  

Sem o mínimo e elementar bom senso, o ministério exige que o 

processo ande, mesmo atamancado, mesmo irreflectido, mesmo 

incapacitado. Não interessa o que se vai fazer nem como se deve fazer, o 

que é preciso é que se faça, o que é preciso é que passe para a opinião 

pública a imagem de que os professores estão a ser avaliados.  

 

4. Perante tudo isto, que estão as escolas a fazer? Que devem as 

escolas fazer? Várias escolas têm tomado posição pública fortemente crítica 

e exigido aquilo que parece ser óbvio para quase todos: o diploma deve ser 

suspenso e reformulado. Vários jornais têm revelado as iniciativas públicas 

de contestação de dezenas de escolas, do parecer de vários especialistas, 

do parecer do Conselho de Escolas.  

E a nossa escola, através dos seus diferentes órgãos (ouvidos os 

professores, claro), não tomou nenhuma posição pública, porquê? Se não 

está de acordo com o decreto regulamentar, não lhe pareceu imperativo 

juntar a sua voz à de todas as outras escolas, organismos e pessoas que o 

têm feito? Não o fez porquê? 
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Sabe-se que, no passado dia 28 de Janeiro, os presidentes dos 

conselhos executivos das escolas do município do Seixal reuniram e 

acordaram que fariam um texto para ser enviado ao ministério. Há três dias, 

dia 8 de Fevereiro, esse texto, que não representa uma tomada de posição 

das escolas, mas apenas a opinião dos signatários, ficou concluído e foi dado 

a conhecer, via e-mail, por alguns presidentes aos professores das suas 

escolas.  

Primeira pergunta: porquê tanto tempo para haver uma reacção? 

Segunda pergunta: por que razão esse texto reduz quase 

exclusivamente o problema do decreto regulamentar da avaliação de 

desempenho a um problema de calendário? É só um problema de tempo que 

está em causa e de falta de orientações? Não se vislumbra nada de mais 

grave no diploma?  

Do nosso ponto de vista, não é só esse o problema, nem é 

principalmente esse o problema. Esse é um problema, mas não é o 

problema. O recente comunicado do M.E., do dia 9 de Fevereiro, ao transferir 

para as escolas a gestão do tempo, mas mantendo inalterado todo o 

conteúdo do decreto regulamentar, só vem confirmar que não é correcto 

focalizar o problema da avaliação de desempenho no factor tempo. Agora, 

diz o governo, as escolas não se podem queixar da falta de tempo. Todavia 

os problemas de fundo mantêm-se. 

 

5. Simultaneamente, escolas há, entre as quais a nossa, que parecem 

essencialmente preocupadas com a rápida elaboração dos instrumentos de 

registo previstos no Artigo 6º, como se mais nada estivesse em causa, 

avançando com o processo ainda antes do famigerado Conselho Científico 

ter emitido as famigeradas recomendações. A pressa manifestada na 

elaboração desses instrumentos é pouco compreensível, já que os 

instrumentos de registo são um dos elos da cadeia, mas não são o único, 

nem o primeiro e nem sequer o mais importante. 

Sem enveredarmos por uma análise exaustiva, vejamos alguns 

aspectos. 

Na mesma data que o decreto regulamentar prevê que estejam 

prontos os referidos instrumentos de registo, prevê-se, igualmente, que 

estejam definidos, por parte de cada escola, os indicadores de medida. Ora, 
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diz o Artigo 8º, esses indicadores de medida aplicam-se ao “progresso dos 

resultados escolares esperados para os alunos” (o que, como já afirmámos, 

é inaceitável, porque visa acabar administrativamente com o insucesso 

escolar, através do enviesado caminho da pressão sobre os professores) e à 

“redução do abandono escolar tendo em conta o contexto 

socioeducativo”.  

 

a) Quer dizer, portanto, que é preciso definir indicadores de medida. 

Mas antes de se definir os indicadores de medida tem de se definir aquilo 

que vai ser medido. Como é óbvio, não se produzem indicadores de medida 

sem se saber, exactamente, o que se vai medir.  

 

b) Ora se se vai medir o progresso dos resultados escolares é preciso 

definir o que se entende, exactamente, por progresso. Um aluno que tenha 

como classificações 6, 7 e 8, respectivamente nos 1º, 2º e 3º períodos 

lectivos, progrediu? Ou só se entende que progride se de uma classificação 

negativa passar para uma positiva? E um aluno que obtenha como 

classificações 12, 9, 10, respectivamente nos 1º, 2º e 3º períodos lectivos, 

progrediu? O progresso é avaliado aluno a aluno e depois é feita a média da 

turma? É por turmas do mesmo ano de escolaridade ou é a média geral de 

todas as turmas do mesmo professor? Ou não é nenhuma destas formas? E 

nos cursos de Educação e Formação de Adultos? E no ensino recorrente por 

módulos, que são independentes uns dos outros? E...? E...? Já se discutiu 

isto na nossa escola? Nos departamentos nada foi discutido! 

 

c) E quanto à medição do abandono escolar? Que se entende por 

abandono escolar? Já está definido? Por exemplo, o conceito de abandono 

escolar vai ser o mesmo, quer se refira ao ensino diurno quer ao ensino 

nocturno? Incluem-se no conceito de abandono escolar os alunos que 

interrompem os estudos para irem trabalhar? E os que se matriculam e nunca 

apareceram a uma única aula também são incluídos no abandono escolar? E 

os que vieram apenas a três ou quatro aulas incluem-se? Qual é a fronteira 

entre o que é abandono e o que não é? Isto já foi discutido? Nos 

departamentos, não. 

 



 5 

d) E o contexto socioeducativo da escola já foi definido? Que 

influência vai ele ter na ponderação das taxas de abandono e na avaliação 

dos progressos escolares, conforme está previsto no decreto regulamentar? 

Já se tem uma ideia de como vai ser, em concreto, “tido em conta” o factor 

“contexto socioeducativo” da Escola Secundária de Amora no processo de 

avaliação? 

 

e) Já foi discutido se a avaliação de desempenho deve também ter por 

referência o projecto curricular de turma, conforme o possibilita o ponto 2 

do Artigo 8º? Os professores, quando definirem os seus objectivos 

individuais, têm de estar informados sobre isto. 

 

f) Já foi analisado o Projecto Educativo da Escola para se avaliar se 

está adaptado às novas exigências que a avaliação de desempenho suscita 

(em particular para o que está estipulado nos artigo 8º e no ponto 2 do artigo 

13º)? E o Plano Anual de Actividades? 

 

g) Que indicadores de medida vão ser utilizados para aferir “a 

prestação de apoio à aprendizagem dos alunos, incluindo aqueles com 

dificuldades de aprendizagem” (alínea c), ponto 2, Artigo 9º) ? E para aferir “a 

participação nas estruturas de orientação educativa e dos órgãos de gestão 

da escola” (alínea d), ponto 2, Artigo 9º)? E para aferir “a relação com a 

comunidade” (alínea e), ponto 2, Artigo 9º)? Etc., etc., etc. 

 

Como se vê, existe muito mais mundo para além dos instrumentos de 

registo (vulgo, grelhas) e muito mais importante e muito mais complexo. 

Os exemplos apresentados são apenas alguns de entre muitos outros 

aspectos complexos que requerem profunda reflexão e debate alargado.  

Porquê, então, centrar as atenções nos instrumentos de registo? Se, 

em lugar de ter havido uma focalização quase exclusiva nos instrumentos de 

registo, se tivesse feito uma análise aprofundada e partilhada destes e dos 

restantes pontos do decreto regulamentar, com certeza que se teria tornado 

evidente que o processo em marcha é totalmente insustentável. Com 

certeza que já se teria sentido a obrigação de o manifestar, de modo 

profissional, isto é, de modo fundamentado, sério e rigoroso, à senhora 

Ministra da Educação.  
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O absoluto gigantismo do processo, a sua objectiva desadequação e 

manifesta inoperacionalidade, a ausência de qualquer formação prévia 

neste domínio, a incompletude da legislação e, fundamentalmente, a 

inaceitável ligação dos resultados dos alunos à avaliação dos 

professores, não são, entre outros, motivos mais do que justificados para 

uma tomada de posição pública da nossa escola?  

Não deveríamos nós contribuir para engrossar o movimento de 

contestação à vergonhosa situação que a educação no nosso país chegou?  

É este tipo de inacção que permite ao senhor Secretário de Estado 

dizer que “só uma vintena de escolas” se manifestou contra.  

A nossa escola tem mais de duzentos professores, é uma instituição 

com uma dimensão significativa no contexto nacional. Porque está muda e 

queda? Não tem uma palavra a dizer? 

Não estamos a falar de um levantamento popular, nem de 

ilegalidades, nem de ilícitos disciplinares. Estamos a falar do exercício do 

direito, mas também do dever, de manifestação formal e pública — através 

dos órgãos da escola, junto do ministério e dos meios de comunicação 

social — do nosso, mais que legítimo, parecer profissional, alicerçado em 

razões profissionais, que critique aquilo que objectivamente deve ser 

criticado. 

Amora, 11 de Fevereiro de 2008 


