
Peticao pela alteracdo do Decreto Legislativo Regional n° 21/2007/A de 30
de Agosto de 2007

- Considerando que o espirito que enforma todo o texto legal reenvia para a
necessidade de se promover o trabalho colectivo, a cooperagäo entre todos os
intervenientes no Sistema Educativo;

- Considerando que o texto legal sistematiza variadissimos aspectos do
Sistema Educativo Regional, da Carreira Docente, do Estatuto do Professor e da
avaliagáo individual do Docente;

- Considerando que a essência da profissão docente se consubstancia no acto
de educar e de ensinar;

- Considerando que qualquer sistema Humano se constr6i pela definigâo pr6via
dos seus objectivos e das necessidades para o seu sucesso, assim como pela
delimitagão de fungOes e papeis de cada urn dos seus elementos, par isso a sua
avaliagão deve ser "sistêmica" e o onus do seu sucesso e/ou insucesso da
responsabilidade de todos;

- Considerando que o direito de petigâo estä garantido na Constituigão
Portuguesa e o de participagáo na vida politica, social e educativa no Direito
Português;

Os cidadâos abaixo assinados vdm, junto de Vossa Excelância, pedir que o
Decreto Legislativo Regional n° 21/2007/A de 30 de Agosto de 2007 seja objecto de
uma anâlise mais profunda e alterados alguns procedimentos al estipulados,
nomeadamente os contidos no "Capitulo VIII — Avaliagâo do desempenho", porque, em
seu entender:

1. se centra a responsabilidade pelo funcionamento do sistema educativo num
dos seus elementos (os professores), conforme se pode comprovar pelas alineas do
artigo 66°, em que apenas duas dizem respeito ao docente individualmente
considerado;

2. se distorce o significado de cooperagao, colaboragão e
corresponsabilizagào, preconizado ao longo de todo o diploma, individualizando o
processo de avaliagào;

3. näo é prevista formagão adequada no que diz respeito a observagão e
classificagão das aulas administradas aos vânos intervenientes do processo;

4. não estão previstos mecanismos que objectivamente clarifiquem a
fidedignidade e a adequagäo dos vários documentos constantes do processo de
avaliagão;

5. rid° se valoriza o "desenvolvimento profissional ao longo da vida" (artigo
54°), porque se determina uma avaliagão anual;

6. no estao garantidos os direitos fundamentais de protecgão na doenga,
maternidade e paternidade, quando se estipula a obrigagâo do cumprimento de 95%
do seniigo lectivo para a atribuigão da mengäo de Born;

7. na avaliagao docente se misturam crit6rios objectivos e mensuráveis corn
outros marcadamente subjectivos;
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8. se faz diluir a essência da profissão docente, que se desenrola basicamente
na sala de aula, numa media aritmética simples, corn apenas uma entrada e, par isso,
cam urn peso reduzido ern todo o processo;

9. se ignora que as escolas nao tern condicOes de atribuir cargos a todos os
seus docentes, nem de garantir meios fisicos e financeiros para que a investigagão ou
a inovagão e desenvolvimento pedag6gico sejam uma realidade;

10. se sobrecarrega as escolas, anualmente, corn uma tarefa que deveria
primar pela ponderagao e pelo rigor que qualquer analise de processo requer;

11. se esquece a realidade socioecon6mica e cultural agoriana,
responsabilizando o professor pelo desempenho dos alunos, nao distinguindo se os
motivos desse desempenho sac) imputaveis a condi*, socioeconOmica e escolar, a
factores intrinsecos da pessoa humana, ou ao professor;

12. se esquece que as escolas flair) estão preparadas para analisar de forma
correcta a situagao socioeducativa do aluno, por nao terem estruturas de apoio para
esse fim;

13. nao estao garantidos mecanismos que assegurem que 50% da formagão
continua se relacione corn a area cientifica a que o professor pertence;

14. se desconhece o tratamento que sera dado aos varios registos da
avaliagão (auto e hetero-avaliagao) previstos no formulario da avaliagão do
desempenho do pessoal docente, publicado como Anexo I do decreto em questa°.

Consideram as signatarios que a fidedignidade nao se coaduna corn a pressa
nem a justiga se fara sem uma reflexao sena.

Par outro lado, reafirma-se que a avaliagao resulta sempre de urn processo
que culmina corn uma classificagao. Esta e uma evidancia que tanto se aplica aos
alunos, como a qualquer funcionario pUblico, ou a qualquer operario ou gestor de topo
de uma empresa. E urn principio universal que, passados trinta e quatro anos de
Democracia em Portugal, ja devia ter sido plenamente assumido pela sociedade e,
essencialmente, pelo sistema educativo, onde a democracia tambarn se aprende,
sobretudo naquilo que ela contain de transparancia, rigor e conhecimento das regras.

Pede-se a Assembleia Legislativa Regional, a que V a Exa mui dignamente
preside, que aprecie esta petigão e seja alterado todo o capitulo VIII do Decreto
Legislativo Regional n° 21/2007/A de 30 de Agosto de 2007, sendo indispensavel que,
a fim de tornar exequivel e eficaz todo o processo, se opte por uma analise do
percurso profissional em que o docente seja avaliado a meio do tempo de servigo que
tem de cumprir em cada escalão e no ano de progressão na carreira.
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