
w
w

w
.m

o
ve

sc
o

la
p

u
b

lic
a.

n
et

SÁBADO, 21 DE JUNHO, 15H30

OLGA POMBO
(Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa)

PAULO GUINOTE
(Professor do 2º CEB, autor do blog “A Educação do Meu Umbigo”)

JOÃO PAULO VIDEIRA
(Professor, FENPROF)

MANUEL ANTÓNIO SILVA
(Inst. de Educação e Psicologia da Univ. do Minho)

AVALIAÇÃO DE PROFESSORES
ESTA NÃO! MAS QUAL?

ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL
(Rua da Misericórdia 95 - Lisboa)

sessão pública
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Sabemos que o Modelo de Avaliação de Desempenho que o Ministério
da Educação está a impor nas escolas não serve nem professores nem
alunos:

:: é burocrático, assentando em papelada atrás de papelada

:: absorve o tempo livre dos professores em sucessivas reuniões,
em vez de os libertar para a preparação das aulas

:: coloca professores a vigiar professores em vez de contribuir
para a melhoria pedagógica das aulas

:: assenta numa divisão artificial entre professores titulares e não
titulares, sem garantir que os primeiros são os mais competentes

:: impede a atribuição a milhares de professores das notas de
“excelente” e “muito bom”, mesmo que as mereçam

Avaliar desta forma os professores em nada contribui para reduzir as
taxas de insucesso e abandono escolares. Durante o próximo ano
lectivo, este modelo estará aberto a críticas e alterações por parte de
uma comissão paritária formada pelo ministério e por sindicatos. Mas
o modelo de avaliação a aplicar no ano seguinte (2009/2010) vai
depender da força da denúncia das injustiças da proposta do governo
e, mais importante ainda, da capacidade dos professores e da sociedade
civil em apresentar uma alternativa credível a este modelo, alternativa
essa que possa contribuir para a melhoria das práticas pedagógicas e
do sucesso escolar.

O Movimento Escola Pública convida todos e todas a
participar neste desafio, em busca da alternativa.
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