Partidos, quem apoia o quê: os projectos e as votações
O quadro que a seguir apresentamos é apenas uma pequena parcela do trabalho parlamentar na área da Educação.
Para além da orientação dada por cada partido em relação ao seu voto em cada um dos projectos de lei que seleccionámos, quisemos mostrar o que de muito foi feito e onde esbarrou a mudança. Muitos mais projectos houve (de
Lei, Recomendações e Resoluções) sobre estatuto do aluno, manuais escolares, financiamento do ensino superior,
acção social escolar, avaliação das escolas, investigação científica, actividades de enriquecimento curricular, bolsas de
estudo, educação visual e tecnológica, gestão democrática, formação e carreiras docentes, apenas para referirmos
alguns dos temas. Seria contudo impossível fazer a sua total publicação com a configuração que quisemos dar-lhe.
O objectivo é perceber quem faz o quê naquele espaço “intáctil” que é o do domínio das leis.
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Avaliação do Desempenho
Suspensão do actual modelo de avaliação
[PSD] 31/03/2011

x

Revogação e negociação de um novo modelo
de avaliação [PCP] 31/03/2011

x

Modelo integrado de avaliação: das escolas e
dos professores [BE] 25/03/2011

x

?

Suspensão avaliação do desempenho do
pessoal docente [CDS] 18/11/2009

x

?

Suspensão avaliação do desempenho do
pessoal docente [BE] 11/11/2009

x

?

Condições de revisão do ECD e da sua
realização [PCP] 11/11/2009

x

?

Concurso de mobilidade e ingresso [BE]
18/03/2011

x

?

?

Concurso de mobilidade e ingresso [PCP]
18/03/2011

x

?

?

Vinculação e estabilidade docente [PCP]
18/03/2011

x

x

?

Mantém os resultados da avaliação fora dos
concursos [BE] 4/05/2010

x

?

?

Deixa de considerar os resultados da avaliação
nos concursos [PCP] 4/05/2010

x

?

?

Vinculação e estabilidade docente [PCP]
7/04/2010

x

x

?

Regime de integração excepcional dos
docentes contratados [BE] 7/04/2010

x

?

?

Criar equipas escolares multidisciplinares [BE]
21/01/2011

x

?

Definir limite de alunos/turma/docente [BE]
24/09/2010

x

?

?

Revogação do DL 3/2008 – Apoios educativos
[PEV] 31/03/2010

x

x

x

Novo regime jurídico de educação especial
[PCP] 11/03/2010

x

x

x

?
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Concursos

Condições de Trabalho

Legenda: A favor

Contra x Abstenção ?

Há alternativa
É preciso assegurar o financiamento do Estado.
Tem de haver crescimento para combater os problemas estruturais.
É preciso evitar as rupturas sociais.

