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Petição a Sua Excelência, o Senhor Presidente da Assembleia da República, 

manifestando os cidadãos subscritores a sua profunda indignação face aos 

efeitos que o diploma de avaliação de professores, Decreto Regulamentar 

2/2008 de 10 de Janeiro, está a criar nas escolas em consequência do Ministério 

da Educação insistir na sua aplicação. 

 

 

INSTRUÇÕES 

 

1. IMPRIMA A PÁGINA DA PETIÇÃO E A DAS ASSINATURAS, DE MODO A QUE AMBAS SE 

ENCONTREM NA MESMA FOLHA; OU SEJA, NA FRENTE ESTARÁ A PETIÇÃO, NO 

VERSO O FINAL DA PETIÇÃO E AS ASSINATURAS 

2. PREENCHA O SEU NOME COMPLETO, DE MODO LEGÍVEL 

3. ESCREVA O NÚMERO DO SEU BILHETE DE IDENTIDADE 

4. IDENTIFIQUE A MORADA / DOMICÍLIO 

5. TODOS OS PETICIONÁRIOS DEVEM SEGUIR ESTAS MESMAS INSTRUÇÕES. 

6. NÃO RASURE, NÃO UTILIZE CORRECTOR, NÃO RISQUE 

7. NÃO ESCREVA MAIS NADA, A NÃO SER OS DADOS PEDIDOS E NOS LOCAIS 

INDICADOS 

8. CADA FOLHA DE PETIÇÃO DÁ PARA 15 ASSINATURAS. CASO HAJA MAIS 

PETICIONÁRIOS DEVE SEGUIR OS PROCEDIMENTOS DE 1. e 2. e INICIAR NOVO 

PROCESSO DE RECOLHA DE ASSINATURAS; 

9. DEPOIS DA FOLHA ESTAR TOTALMENTE PREENCHIDA, POR FAVOR DEVOLVA-A DE 

IMEDIATO (EM MÃO PARA ALGUM RESPONSÁVEL DO MOVIMENTO), POR CORREIO  

 

 

 

 

10. NO DESTINATÁRIO ESCREVA UNICAMENTE O ENDEREÇO ACIMA INDICADO, SEM 

QUALQUER MENÇÃO DO NOME DO NOSSO MOVIMENTO CÍVICO 

 

 

 

 

Ao APARTADO 1084 

2401-801 LEIRIA 
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Petição 

 

Exmº Sr. Presidente da Assembleia da República, 

 

Os cidadãos abaixo-assinados vêm manifestar a sua profunda indignação face aos efeitos que o 

diploma de avaliação de professores, Decreto Regulamentar 2/2008 de 10 de Janeiro, está a criar 

nas escolas em consequência do Ministério da Educação insistir na sua aplicação precipitada.  

O processo de avaliação dos professores deve respeitar a dignidade da escola e da docência e 

contribuir para a melhoria da qualidade de ensino. Deve ser justo, sério e exequível.  A aplicação de 

um novo modelo de avaliação exige reflexão ponderada para que se garanta a apropriação do 

próprio modelo de avaliação pelo corpo docente e a comunidade educativa.  

Não obstante todos os pareceres produzidos por diversas entidades, realçando a inexequibilidade do 

diploma nos prazos definidos pelo ME, este continua a insistir na sua aplicação. Esta imposição às 

Escolas e aos professores não encontra igual exigência por parte da Sr.ª Ministra da Educação que 

ainda não mandou publicar todos os suportes legislativos previstos no diploma da avaliação, o que 

condiciona a sua aplicação e coloca os professores em situações de desigualdade. As recomendações 

do Conselho Científico para a avaliação dos professores ficaram reduzidos a declarações genéricas 

que, eventualmente, poderão ser aprofundadas e complementadas, conforme escreve a sua 

presidente, autora das mesmas. E justifica a sua posição com o facto do Conselho não estar ainda 

constituído. Não consta que os professores possam agir de igual modo. 

 O diploma prevê que se estabeleçam referências de avaliação com base no projecto educativo das 

Escolas; ora, este documento de orientação não foi elaborado tendo em conta a realidade que agora 

se pretende criar e muito menos os objectivos consignados. Querer compatibilizar à pressa 

instrumentos com matrizes distintas é distorcer à partida o processo de avaliação e criar situações 

de profunda injustiça entre os docentes.  

Por outro lado, os indicadores de progressão do aluno e do insucesso exigem um aprofundamento de 

análise e a disponibilização de diferentes dados, que até agora não são do conhecimento das 

Escolas. Um  processo de avaliação aplicado de forma precipitada e superficial irá traduzir-se num 

prejuízo claro da prática lectiva, sendo certo que haverá professores avaliadores  que terão de 

deixar a prática lectiva para ir avaliar outros professores.  

Recordamos que o concurso para professores titulares não avaliou a qualidade da prática pedagógica 

e muito menos os conhecimentos técnico-científicos dos professores. E, agora, é o próprio Ministério 

da Educação que permite que professores não titulares possam avaliar outros professores em regime 

de "comissão de serviço".  

Assim, a aplicação precipitada do diploma, para além das dúvidas que levantam os seus objectivos, 

irá destruir o que o próprio diploma define como princípio orientador: "A avaliação de desempenho 
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do pessoal docente visa a melhoria dos resultados escolares dos alunos e da qualidade das 

aprendizagens." 

 Entendemos que a aplicação do diploma, nestas condições, irá gerar uma profunda instabilidade 

nas escolas e lançar o descrédito sobre os objectivos que enuncia. A dignidade da docência e da 

Escola Pública não é compatível com procedimentos precipitados e discriminatórios susceptíveis de 

comprometerem  a  qualidade do ensino. 

 

NOME BILHETE DE IDENTIDADE MORADA 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 


