
Exma. Sra. Ministra da Educação,

C/c.: Exmo. Sr. Presidente da Assembleia da República
Exmo. Sr. Procurador Geral da República
Exmo. Sr. Primeiro – Ministro
Exmo. Sr. Provedor de Justiça
Exmos. Srs. Dirigentes Sindicais
Órgãos do Agrupamento de Escolas Roque Gameiro:

Exmos. Srs. Membros do Conselho Geral Transitório
Exmo. Sr. Presidente da Direcção Executiva
Exmos. Srs. Membros do Conselho Pedagógico
Exmos. Srs. Representantes Associação Pais e Encarregados de Educação

No seguimento e de acordo com os fundamentos constantes  no documento de 5

de Novembro de 2008, o qual foi subscrito pelos aí signatários e que representa a sua

opinião  face  ao  actual  modelo  de  Avaliação  de  Desempenho,  os  professores  e

educadores do Agrupamento de Escolas Roque Gameiro, reunidos em 25 de Novembro

de 2008, pelas dezoito horas e quarenta e cinco minutos, declaram mais uma vez o seu

veemente  desacordo  perante  este  novo  modelo  de  Avaliação  de  Desempenho,

introduzido pelo Decreto Regulamentar nº2/2008 de 10 de Janeiro, pelos motivos a seguir

enunciados:

1.    Este modelo de avaliação do desempenho não está orientado para a qualificação do

serviço  docente,  como  um  dos  caminhos  a  trilhar  para  a  melhoria  da  qualidade  da

Educação, enquanto serviço público;

2.    O  modelo  de avaliação instituído pelo  referido  Decreto-Regulamentar  destina-se,

sobretudo,  a institucionalizar uma cadeia hierárquica dentro das escolas à revelia das

práticas democráticas e a dificultar, ou mesmo, impedir a progressão dos professores na

sua carreira;

3.    O estabelecimento de quotas na avaliação e a criação de duas categorias que, só

por si, determinam que mais de 2/3 dos docentes não chegarão aos últimos escalões da

carreira, completam a orientação exclusivamente economicista em que se enquadra o

actual  estatuto  de  carreira  docente  que  inclui  o  modelo  de  avaliação  decretado  pelo

Ministério da Educação;

4.    Paradoxalmente, a aplicação do actual modelo de avaliação do desempenho está a



prejudicar o desempenho dos professores e educadores por via da despropositada carga

burocrática e das inúmeras reuniões que exige;

5.    O modelo de avaliação reveste-se de enorme complexidade e é objecto de leituras

tão  difusas  quanto  distantes  entre  si  e  que  nem  o  próprio  Ministério  da  Educação

consegue explicar devidamente;

6.    A instalação do modelo revela-se morosa, muito divergente nos ritmos que é possível

encontrar e dificultada ainda pela falta de informação cabal e inequívoca às perguntas

que vão, naturalmente, aparecendo;

7.   A  imposição  unilateral  deste  modelo  de  avaliação  ignora  que os  professores  são

profissionais  reflexivos que centram o ensino na relação recíproca entre a acção e a

investigação,  num  ambiente  que  se  constitui  pelo  desenvolvimento  de  atitudes

formadoras  e  de  auto-formação  ao  longo  do  percurso  profissional.  Este  percurso

profissional, que se efectiva na sala de aula e se prolonga na relação com os pares, os

seus  alunos,  a  comunidade  escolar  e  outros  parceiros  e  instituições  não  pode  ser

menorizado, antes deve ser valorizado e dignificado por um processo avaliativo claro e

credível e ser desenvolvido num ambiente de confiança;

8.  O desfasamento deste modelo em relação ao contexto plural europeu e à realidade do

contexto escolar nacional, faz prever consequências graves nas práticas de futuros anos

lectivos e na formação qualificada dos jovens;

9.    A maioria dos itens constantes das fichas não são passíveis de ser universalizados.

Alguns só se aplicam com 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;

10.   Este  modelo  de  avaliação  é  gerador  de  conflitos  porque,  pela  sua  natureza

subjectiva e pouco transparente, é injusto;

11  O modelo de avaliação desrespeita a lei fundamental  da República Portuguesa, a

Constituição,  na medida em que põe em causa alguns dos direitos nela consignados,

nomeadamente questões com a assiduidade dos docentes., assim como põe em causa o

Código  de  Procedimento  Administrativo  nomeadamente  os  pontos  a  que se  refere  a

questão da imparcialidade que tem consequências directas no regime de impedimentos;

12.    O próprio Conselho Científico da Avaliação dos Professores (estrutura criada pelo

Ministério da Educação) nas suas recomendações, critica aspectos centrais do modelo de

avaliação  do  desempenho  como a utilização feita  pelas  escolas  dos  instrumentos  de



registo, a utilização dos resultados dos alunos, o abandono escolar ou a observação de

aulas, como itens de avaliação. O retrocesso do Ministério da Educação, apenas válido

para a avaliação neste ano, no que se refere à utilização dos resultados dos alunos ou à

observação das aulas, não altera no entanto o modelo que se pretende instaurar;

13.    O  modelo  de  avaliação  apresenta  uma  visão  demagógica  e  redutora  da  acção

educativa,  pretendendo  lançar  sobre  os  professores  o  ónus  do  insucesso  escolar,

desresponsabilizando, assim, outros intervenientes, a começar pelas famílias, pelos alunos

e pelo próprio estado, a quem cabe definir as políticas educativas e criar condições para

que elas possam ser implementadas tendo em vista o sucesso escolar de todos os alunos;

14 A  suspensão  do  processo  de  avaliação  permitirá  recentrar  a  atenção  dos

professores naquela que é a sua primeira e fundamental missão – ensinar - e que os

professores se preocupem prioritariamente com quem devem – os seus alunos. Permitirá

ainda antecipar em alguns meses as negociações de um outro modelo de avaliação do

desempenho docente, que seja exequível, rigoroso, justo, credível e transparente, capaz

de contribuir para o fim que supostamente persegue uma Escola Pública de qualidade.

Consideramos que o mesmo modelo,  embora de forma simplificada, mantém todos os

erros de paradigma que estão na sua origem;

Pelo que fica exposto,  os professores deste agrupamento,  na qualidade de avaliados

decidiram suspender todas as iniciativas e actividades relacionadas com o processo de

avaliação em curso, exigindo a V/ Exa., Senhora Ministra da Educação, a revogação do
Decreto  Regulamentar  nº  2/2008,  de  10  de  Janeiro  (Avaliação  do  Desempenho

Docente), bem como a revisão do Decreto-Lei nº15/2007 (Estatuto da Carreira Docente)

e demais legislação conexa que lhe dá suporte legal. Caso contrário, da sua aplicação

irreflectida todos sairão a perder: os nossos alunos, as suas famílias, todos os professores,

todas as escolas e, em última análise, o Ministério da Educação e o nosso País.

Amadora, 25 de Novembro de 2008


