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Moção visando a suspensão do modelo de avaliação de desempenho, por parte do 

Conselho Pedagógico, tendo em vista a sua revogação pelos órgãos legislativos 

competentes 

 

EM NOME DE UMA AVALIAÇÃO PROMOTORA DO SUCESSO E DA DIGNIFICAÇÃO 

DA CARREIRA DOCENTE E DA ESCOLA PÚBLICA 

 

Exmo. Sr. Presidente da República 

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia da República 

Exmo. Sr. Primeiro-Ministro 

Exma. Sra. Ministra da Educação 

Exmo. Sr. Provedor da República 

Exmo. Sr. Director Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo 

Conselho Científico para a Avaliação de Professores 

Exma. Sra. Presidente do Conselho Executivo 

Comissão de Avaliação 

União das Associações de Pais do Agrupamento 

Plataforma Sindical 

À Comunicação Social 

 

 

      Exma. Sra. Presidente do Conselho Pedagógico  

      do Agrupamento Vertical de Escolas Vale de Milhaços (8 escolas) 

 

Os professores e educadores do Agrupamento Vertical de Escolas Vale de 

Milhaços, abaixo assinados, reunidos no dia vinte e nove de Outubro de 2008, na escola 

sede de agrupamento, declaram o seu mais veemente repúdio perante o novo Modelo de 

Avaliação de Desempenho introduzido pelo Decreto Regulamentar n.º 2/2008. 

Os docentes não questionam a necessidade da avaliação de desempenho como 

instrumento conducente à valorização das suas práticas e promotor do desenvolvimento 

profissional. Caso subsista ainda alguma dúvida, os professores sempre foram avaliados 

ao longo da sua carreira. Por isso, defendem que a sua avaliação constitui um assunto 

demasiado importante, que deve resultar de uma ampla e séria discussão, não devendo, 

por isso, estar sustentada em arbitrariedades, desconfiança e vazio de conteúdo.  
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Consideram, sim, inadequado um modelo que: 

1- Não assegura a justiça, a imparcialidade e o rigor, nem valoriza o desempenho 

dos docentes e a melhoria da qualidade do ensino; 

 
2- Assenta num Concurso de Acesso a Professor Titular que gerou uma divisão 

artificial e gratuita entre “professores titulares”, “professores” valorizando apenas a 

ocupação de cargos nos últimos 7 anos, independentemente de qualquer avaliação da 

sua competência pedagógica, científica ou técnica em supervisão pedagógica e 

certificação da mesma. Nesta “lotaria ministerial” ficaram de fora muitos professores com 

currículos altamente qualificados, com anos de trabalho dedicados ao serviço da 

educação e com investimento na sua formação pessoal, gerando nas escolas injustiças 

aviltantes; 

 
3- Obriga ainda docentes com formação científica e pedagógica, certificada por 

escolas superiores ou universidades tuteladas pelo Ministério do Ensino Superior, a 

realizar um exame de admissão à carreira;  

 
4- Impõe uma avaliação entre pares, parcial e perigosa, criadora de um péssimo 

ambiente na escola, geradora de conflitos em nada favorável ao trabalho colaborativo 

inerente à função docente; 

 
5- A maioria dos itens constantes das fichas não é passível de ser generalizado. 

Alguns só se aplicam a um número reduzido de professores. Outros, pelo seu grau de 

subjectividade, ressentem-se de um problema estrutural - não existem quadros de 

referência em função dos quais seja possível promover a objectividade da avaliação do 

desempenho; 

 
6- É injusta e geradora de desigualdades, na medida em que varia de escola para 

escola; 

7- Obriga a uma sobrecarga horária sobre-humana dos Coordenadores/ 

avaliadores que, para além de leccionarem têm ainda de avaliar os seus colegas sem 

reduções ajustadas às novas funções; 

 
8- Incita à manipulação dos resultados da avaliação, gerando nas escolas 

situações de profunda injustiça e parcialidade, devido aos “acertos” decorrentes da 

existência de percentagens máximas para atribuição das menções qualitativas de 

Excelente e Muito Bom, que reflectem, claramente, o objectivo economicista que subjaz a 

este modelo de avaliação; 

 
9- Obriga os professores a um processo burocrático, desgastante e interminável 

que lhes consome o tempo, de forma improdutiva, com múltiplas reuniões, elaboração e 
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preenchimento de inúmeros documentos, em detrimento das funções pedagógicas e da 

sua vida pessoal e familiar; 

 
10- Penaliza, ilegalmente, o uso de direitos constitucionalmente protegidos, como 

sejam a maternidade/paternidade, doença, nojo, formação, serviço oficial convocado pelo 

próprio Ministério da Educação, cumprimento de obrigações legais, entre outros; 

 
11- Induz as escolas a infringir a lei, ao enviar uma circular que as dispensa do 

cumprimento da obrigação legal da publicação da delegação de competências na 

avaliação de professores, em Diário da República. O fundamento da ordem ministerial é 

uma lei que não existe e que, a ser aprovada, só entrará em vigor em Janeiro de 2009. 

 

Os docentes deste agrupamento consideram ainda que: 

 
A definição de objectivos não pode ser uma responsabilidade individual do 

professor, visto que são comuns a todos os professores e passam, indiscutivelmente, pelo 

sucesso dos seus alunos. Porém, não está apenas na sua mão garantir resultados. 

Neste sentido, é inadmissível que a avaliação de desempenho dos professores e a 

sua progressão na carreira se subordinem a parâmetros como o sucesso dos alunos, o 

abandono escolar e a avaliação atribuída. Desprezam-se variáveis inerentes à realidade 

social, económica, cultural e familiar, agravadas pela situação de crise actual, que 

escapam ao controlo e responsabilidade do professor e que são fortemente 

condicionadoras do sucesso educativo. Este modelo não discrimina positivamente os 

docentes que leccionam turmas com situações problemáticas e/ou com alunos com 

maiores dificuldades de aprendizagem. 

Por outro lado, a imputação de responsabilidade individual ao docente, pela 

avaliação dos seus alunos, configura uma violação grosseira do previsto na legislação em 

vigor quanto à decisão da avaliação final do aluno, a qual é da competência do Conselho 

de Turma e Coordenação de Ano, sob proposta do(s) professor(es) de cada área 

curricular disciplinar e não disciplinar. 

Assim, é óbvio que o combate ao insucesso e ao abandono escolar não são da 

responsabilidade dos docentes, enquanto indivíduos, mas da escola como um todo e do 

sistema educativo em que se alicerça. 

É também incompreensível que o Conselho Científico para a Avaliação dos 

Professores (CCAP), órgão consultivo criado pelo Ministério da Educação para 

supervisionar e emitir recomendações sobre o processo de análise e classificação de 

desempenho, se encontre praticamente inactivo, desde 7 de Julho, em virtude da 

“aposentação” da sua Presidente e da demissão de, pelo menos, mais um dos seus 
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membros. No entanto, o Ministério de Educação tem vindo a tomar decisões importantes 

sobre o processo sem consultar o CCAP. 

Não se pode, ainda, deixar de referir o projecto-lei que pretende regulamentar os 

concursos de docentes para o ano de 2009, onde se prevêem a transformação dos 

actuais quadros de escola em quadros de agrupamento e alterações à forma de graduar 

os docentes em concurso, com a introdução do factor avaliação de desempenho. 

Pelo acima exposto, enquanto todas as limitações, arbitrariedades, incoerências, 

injustiças e ilegalidades não forem corrigidas, os professores signatários desta moção 

solicitam ao Conselho Pedagógico deste Agrupamento: 

 
a) pedir a suspensão de toda e qualquer iniciativa relacionada com este 

modelo de avaliação; 

b) solicitar o envio deste documento às entidades competentes, tendo em 

vista a revogação deste modelo de avaliação. 

 
Por último, os docentes do Agrupamento Vertical de Escolas Vale de Milhaços, 

abaixo assinados, advogam o direito de divulgar, publicamente, esta tomada de posição, 

para que outras escolas adiram a este movimento em defesa da qualidade do ensino, do 

prestígio da escola pública e da função docente. 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
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