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Escola Secundária/3 Padre Alberto Neto, Queluz
POSIÇÃO TOMADA EM REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Texto adicional à posição inicial:
O Grupo de Educação Física da Escola Secundária/3 Padre Alberto Neto, Queluz, na reunião de 8 de Fevereiro de 2011
considerou, por unanimidade, que o modelo de avaliação em vigor é injusto, confuso, não exequível, fomentador de conflitos e com
implicações negativas na prática pedagógica. O grupo de Educação Física considera que este modelo é ainda mais gravoso e
complexo do que o anterior, que já tinham rejeitado, e expressam a sua preocupação pelo modo como o processo de avaliação tem
vindo a ser conduzido por parte do ME. O grupo de Educação Física enviará esta tomada de posição ao Conselho Pedagógico,
CCAD e Direcção da Escola solicitando o seu envio ao ME visando a suspensão da aplicação deste modelo.
Texto aprovado:
Os(as) professores(as)/educadores(as) presentes consideram que o Ministério da Educação deve suspender de imediato a
aplicação do actual regime de avaliação de desempenho, fundamentando esta posição no seguinte:
O modelo de avaliação em vigor não tem carácter formativo, e destina-se, essencialmente, a garantir a progressão na
carreira. Não devendo ser esse o objectivo principal, agora deixa mesmo de ter qualquer sentido. Como é do conhecimento
geral, a progressão na carreira foi suspensa a partir de Janeiro do corrente ano;
O modelo de avaliação não é exequível, razão por que o ME, para que o mesmo se aplique, tem vindo a divulgar
orientações que, a serem adoptadas, obrigarão à prática de ilegalidades;
O regime de avaliação, a ser implementado, perturbará fortemente o funcionamento das escolas e cavará conflitos que são
de todo indesejáveis.
Entendem os professores que a avaliação deste período de tempo (2009/2011) poderá ser realizada através de um processo
semelhante ao da "apreciação intercalar", prolongando-a até 31 de Agosto de 2011 e alargando-a a todos os docentes.
Entretanto, deverá ter já início o processo negocial previsto para o final do ano lectivo de alteração do modelo de avaliação.
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