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C/ conhecimento:

Presidente do Governo Regional dos Acores

Secretkia Regional da Educe* e Formacgo
Presidente do Conselho Executivo da EBI Horta
Grupos Parlamentares
Sindicato Democratic° dos Professores dos Acores
Sindicato dos Professores da Regiäo Acores

Exmo. Sr.
Presidente da Assembleia Legislativa

Regional dos Acores

Assunto: Avaliacfio de desempenho dos professores e educadores da Regiki
AutOnoma dos Acores.

Relativamente ao assunto em epigrafe, junto se envia o abaixo-assinado levado a

efeito na sequència da apresentac5o, pela Secretaria Regional da Educacäo e Formagão, da
nova proposta de Estatuto da Carreira Docente, esperando que o mesmo mereca a atengão de

V. Ex.!.

Solicita-se ainda, a divulgacâo do supracitado documento junto dos diversos grupos

parlamentares com representatividade no (fog50 a que V. Ex,. mui dignamente preside.

Corn os melhores cumprimentos.



ABAIXO-ASSIN ADO

A nova proposta de avaliacão de desempenho dos professores, emanada da Secretaria

Regional da Educacäo e Formag5o, merece-nos as seguintes reflexees:

- Os professores efectivos integrados ate ao 5 2 escalão e todos os contratados ficam

sujeitos obrigatoriamente a observacOo de aulas, o que acarreta uma situag5o de

manifesta discriminagao, contrariamente ao que esta estabelecido a nivel nacional;

- 0 desempenho escolar dos alunos nä° devere constituir item de classificayão porque

este não e reflexo do desempenho profissional de urn docente dado que são meltiplos

os factores que determinam o desempenho escolar de urn aluno, nomeadamente

socials e familiares;

- A avaliagao es-0 a gerar nas escolas situacbes de conflito entre pares que prejudicam

o normal desempenho dos professores na sua funcao docente;

- Os professores avaliadores ter5o que dispensar grande parte do seu tempo a avaliar e

a observar as aulas dos colegas, em reunieles longas, em vez de exercer a funyäo para

que se formaram: ensinar os alunos;

- Os professores avaliados dispendem igualmente muito tempo na sua auto-avaliacäo,

nomeadamente na elaboragOo de urn related° que carece de uma definicão clara,

correndo o risco de nao reflectir a verdadeira pratica pedagegica e corn base em

evidencias, algumas das quais subjectivas.

De acordo com o exposto, os professores da Escola Basica Integrada da Horta abaixo-

assinados propeem:

12 A marcagäo de um dia D, para o prOximo mes de Janeiro, de analise e discussão

amplas nas escolas, entre os professores, sobre uma forma de avaliacao que tenha por

objectivo melhorar o sistema de ensino e, consequentemente, o aproveitamento dos

alunos, objectivo primordial das escolas;

22 A suspensão imediata desta avaliacao nos moldes em que se encontra formulada.
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