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Editorial

Marília Azevedo
Coordenadora do SPM

Das palavras aos actos

O Estatuto de Carreira
Docente publicado a 19 de
Janeiro último é recorrentemente chamado pelos educadores e
professores portugueses como
o “Estatuto do ME”. É claro que
há razões específicas para este
tratamento. A principal é que os
educadores e professores portugueses não se revêem neste
Estatuto. Não se revêem porque
ele foi imposto, não discutido
nas suas bases, não participado na sua aplicação prática,
pese embora toda a retórica
usada que serviu para ocultar
essa imposição. Não se revêem
porque este estatuto subverte
o papel do professor enquanto
agente educativo e o papel da
Escola Pública enquanto essência do desenvolvimento do sistema educativo português.
Serve este preâmbulo para
reafirmar com clareza e para
que não subsistam dúvidas
de que o ECD nacional foi,
desde a primeira hora, rejeitado
pelo SPM e pelos educadores
e professores que exercem
funções na Região Autónoma da
Madeira.
Aliás nem poderia ser de
outro modo. A rejeição a este
diploma ficou, com clareza
mediana, expressa desde Junho
de 2005 com a grande adesão
à greve e à elevada presença da
classe docente na Manifestação
que teve lugar no Parque de
Santa Catarina, bem como de
todas as outras manifestações
posteriores.
E, por isso, respirámos de
alívio quando constatamos
que o mesmo não se aplicava aos docentes das Regiões
Autónomas e saudámos a atitude da Secretaria Regional
da Educação de ouvir primeiro
os parceiros sociais, antes de

entregar formalmente a sua
proposta de ECD regional, bem
como a intenção manifestada
de construir um Estatuto que
efectivamente reconhecesse a
importância da profissão docente e do papel do educador e
do professor na formação das
gerações vindouras.
Seria, pois, legítimo esperar
que a proposta apresentada
rompesse, demarcando-se politicamente, do ECD nacional.
Até porque, as expectativas
criadas eram altas. Infelizmente

Mas se esperávamos mais e melhor ECD regional,
esperávamos outra
postura negocial.
Esperávamos uma
negociação séria.
a proposta apresentada, apesar de salvaguardar alguns dos
princípios com relevância para
a classe docente, tais como as
duas categorias hierarquizadas
e as cotas na atribuição das
menções mais elevadas decorrentes da avaliação de desempenho, espelha ao longo do
seu articulado as preocupações
economicistas e redutoras do
diploma nacional, já que agrava
o horário dos docentes, retarda o direito às reduções de
componente lectiva, aumenta
o número de anos para atingir
o topo da carreira, ressuscita
a velha prova de candidatura,
agora chamada de “procedimento ao 6º escalão”, entre
outros aspectos.
Isto é, uma proposta que diz
valorizar a profissão docente,

mas que retira direitos há muito
conquistados e aumenta as exigências profissionais, que já não
eram poucas.
Mas se esperávamos mais
e melhor ECD regional, esperávamos outra postura negocial.
Esperávamos uma negociação
séria.
Há um ditado popular que
diz que “à mulher de César não
lhe basta ser séria. Tem que
parecê-lo”. Não basta, por isso,
reconhecer na proposta o direito à negociação colectiva, se
não existe vontade política de
a concretizar. Juntar todas as
associações sindicais numa sala
pode ser uma reunião conjunta.
Não é negociação colectiva. A
negociação tem regras específicas como determina a Lei
23/98, de 26 de Maio. E os preceitos que a Lei determina não
foram cumpridos. Afirmar isto,
não é ingratidão nem reserva
mental. É pugnar para que mais
um direito não seja subtraído. É
principalmente e sobretudo pugnar pela verdade. De nada serve
condenar práticas negociais se
não houver intenções claras de
agir de forma diferente e sobretudo melhor.
Os educadores e professores que exercem funções na
RAM exigem uma negociação
séria. Foi isso que disseram
na concentração de 6 de
Novembro. Essa é a esperança
do Sindicato dos Professores
da Madeira, a única estrutura sindical que a exigiu, pois
considerava que a Assembleia
ainda estava a tempo de corrigir alguns dos aspectos mais
polémicos do texto aprovado e,
assim, garantir que o ECD regional fosse um instrumento de
valorização e dignificação dos
educadores e professores.
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Registo Biográfico

Educadora Adelaide Ribeiro confessa-se desiludida:
ce o insucesso escolar?

B.I.

Adelaide - O insucesso escolar
deve ser entendido numa perspectiva sistémica. Quando os
sistemas sócio-políticos não favorecem as boas práticas escolares,
não podemos responsabilizar apenas a escola por esses resultados.

Nome: Adelaide Ribeiro
Escola onde lecciona: EB1/PE
da Fonte da Rocha (C.ª Lobos)
Anos de serviço: 10
Habilitações Literárias:
Licenciatura em Educação de
Infância / Pós-Graduação em
Educação para os Media
Disciplina que lecciona:
Educação de Infância.
«...enquanto formos uma classe
desunida, não conseguiremos
concretizar os nossos objectivos».
Quem o diz é Adelaide Ribeiro,
educadora com 10 anos de serviço e conhecedora da realidade
educativa do Continente, Açores e
Madeira.

Prof - Quando e como decidiu
ser professora?
Adelaide - Quando concluí o
12.º ano, não tinha grandes convicções em relação à carreira que
realmente queria seguir. Sempre
me vi a exercer uma série de profissões de áreas completamente
distintas. No meio de toda esta
indecisão, optei pela Educação de
Infância.
Prof - Refira dificuldades sentidas na concretização dessa
decisão.
Adelaide - Não tive grandes dificuldades.

Início da Carreira
no 3.º Ciclo
Prof - Descreva a primeira aula
dada. Ela decorreu como esperava?
Adelaide - A minha primeira aula
foi no 3.º Ciclo (Geografia) e foi
muito interessante. Embora não
tivesse habilitação profissional
nesta área, o meu primeiro ano de

Prof - Como avalia a participação dos pais e encarregados
de educação na vida escolar
dos seus educandos, nas escolas onde leccionou?
serviço foi um dos melhores anos
da minha carreira profissional.
Prof - Conte alguns episódios
marcantes - positiva e negativamente - da sua vida profissional.
Adelaide - Aspectos negativos:
a instabilidade inerente a esta
profissão nos primeiros anos de
carreira. Leccionei no Continente,
Açores e Madeira.
Aspectos positivos: ter tido a sorte
de trabalhar com alguns colegas
que têm sido grandes referências
para mim, do ponto de vista ético-profissional e pessoal.

Educação
para os Media
dá realização
profissional
Prof - Dos vários projectos
escolares em que participou,
mencione o que mais prazer lhe
deu.
Adelaide - Todos os projectos em
que estive directa ou indirectamente envolvida foram interessantes. No entanto, os projectos
realizados no âmbito da Educação
para os Media (a minha área de
especialização) têm sido aqueles
que mais têm contribuído para a
minha realização profissional.
Prof - Que comentário lhe mere-

Adelaide - Infelizmente a colaboração entre a escola e os pais não
é aquela que eu desejaria e pela
qual luto todos os dias.
Infelizmente alguns pais demitem-se das suas responsabilidades de
pais e delegam as suas responsabilidades nos profissionais de
educação. Mas, apesar de tudo,
também tenho tido alguns bons
exemplos.
Prof - Aborde os "pecados" e
"virtudes" do sistema de ensino
português.
Adelaide - Um dos maiores pecados do sistema de ensino tem
a ver com as medidas políticas
que têm sido implementadas.
Normalmente os decretos-lei são
elaborados por pessoas que estão
bem distantes (a todos os níveis)
da realidade das escolas.
A maior virtude é o reconhecimento de que a escola, com todos os
seus problemas, é a instituição
social que mais tem contribuído
para a diminuição das assimetrias
sócio-culturais.

ECD Madeira
é mal menor
Prof – Avalie a proposta governamental de ECD Madeira.
Adelaide - Considero que a proposta regional é um mal menor,
relativamente ao Estatuto imple-
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«Quando tiver oportunidade mudo de profissão»

mentado no Continente. No
entanto, está muito longe de
corresponder às expectativas
dos Educadores e Professores.
Prof - Assinale o papel que, na
sua óptica, está reservado aos
sindicatos, no sistema educativo.
Adelaide - O principal papel dos
sindicatos é lutar pelos direitos
dos seus associados. Contudo,
cabe também aos sindicatos o
desenvolvimento de iniciativas
que dignifiquem a classe docente.
Prof - Que sente quando
ouve acusações públicas que
colocam em causa o brio profissional dos docentes, como
temos vindo a assistir nos últimos tempos?
Adelaide - Sinto-me revoltada,
não tanto por aquilo que se diz,
mas principalmente pela generalização que normalmente se faz.
Considero que as más práticas
devem ser denunciadas, mas é
inaceitável que a classe docente
possa ser posta em causa por
situações pontuais de mau de-

sempenho.
Infelizmente, a opinião pública,
no que respeita aos Educadores
e Professores, tende a ter uma
opinião muito generalizada.

«...o Sindicato
somos todos nós»
Prof - Como e por que razão
se fez sócia do Sindicato dos
Professores da Madeira?
Adelaide - Na verdade, até há
muito pouco tempo não tinha
uma opinião muito favorável
relativamente aos sindicatos.
Tornei-me sócia por influência de uma colega e no ano
2006/2007 fui eleita delegada sindical da minha escola.
Quando comecei a conhecer
melhor o trabalho e o empenho
das pessoas que nos representam no Sindicato percebi a
importância deste tipo de organizações para a nossa profissão.
Por outro lado, há que ter
consciência de que o Sindicato
somos todos nós e é importante
que todos tenhamos um papel
participativo na defesa da nossa
classe.

Prof - Se pudesse recuar no
tempo, voltaria a escolher a
docência como actividade profissional?
Adelaide - Não. Estou desiludida
com o sistema.
No séc. XXI ainda se verifica
uma grande confusão social
relativamente à Educação
Pré--Escolar. As pessoas que
têm vindo a tomar decisões
políticas nesta área têm uma
visão muito deturpada sobre o
verdadeiro papel deste nível de
ensino que constitui a primeira
etapa da Educação Básica (tal
como é referido na LBSE e na
Lei Quadro da Educação PréEscolar).
Gosto muito do que faço e tento
dar sempre o meu melhor, mas,
quando tiver oportunidade,
mudo de profissão.
Prof - Deixe uma mensagem
aos Professores.
Adelaide - É importante que
tenhamos consciência de que,
enquanto formos uma classe
desunida, não conseguiremos
concretizar os nossos objectivos.
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Impressões

Apontamentos

(Ex)citações
«O PSD, ao impor este documento
aos professores regionais, está a
trair a confiança que muitos deles
depositaram nesse partido nas
eleições de Maio passado»

Lopes da Fonseca (CDS-PP),
em conferência de imprensa (21/11/07)

«A avaliação das escolas, que deverá decorrer até ao próximo mês,
está a levar os conselhos executivos a exercer pressão junto dos
professores para a atribuição de
notas positivas aos alunos»

Jornal da Madeira (21/11/07)

«A docência é das profissões
que apresenta maiores índices de
“stress” e está mais exposta ao
risco»

Jornal da Madeira (20/11/07)

«Portugal tem décadas e décadas
de uma relativa indiferença em
relação à escola. A sociedade portuguesa, desde sempre, nunca foi
uma sociedade muito fundada na
cultura escolar.»

António Nóvoa,
Telejornal das 22, na RTP2 (5/10/07)

«Em Portugal, o Primeiro-Ministro
não pode ter uma intervenção de
sistemática estigmatização e de ataque aos sindicatos. Os sindicatos
são um elemento fundamental na
vida democrática das sociedades.»

Manuel Carvalho da Silva
(Secretário-Geral da CGTP-IN), em conferência de imprensa (10/10/07)

«O que o SPM pretende é um bom
Estatuto e não, simplesmente, um
Estatuto menos mau».

Marília Azevedo
(Coordenadora do SPM),
na Concentração/Plenário (06/11/07)

«Podemos discutir o teor da prova
de acesso à carreira docente, mas
a sua existência não vamos discutir, porque não estamos disponíveis para rediscutir o Estatuto da
Carreira Docente, que assumimos
como o ponto de partida para as
negociações das portarias que o
vão regulamentar»

Jorge Pedreira (Secretário-Adjunto
de Educação), Lusa (19/07/07)

«De que estará à espera o sr.
primeiro-ministro para dispensar
de funções uma equipa ministerial
cujas decisões são chumbadas de
forma consecutiva pelos tribunais?»

Diogo Feio
(Líder parlamentar do CDS-PP, na AR),
Lusa (26/9/07)

«Ciertamente, la vida es aprendizaje.
Pero sólo el ser humano está obligado a aprender a aprender, porque
la imaginación creadora es lo que
más caracteriza a la esencia humana. Por eso tengo la certeza de que

mejores tiempos nos aguardan.»

A gratidão

Vernor Muñoz (Relator Especial de la
ONU sobre el derecho a la educación,
ante la Asamblea General del Congreso
Mundial de Educación Internacional)
(24/07/07)

"Estamos a criar condições para
que, dentro de dois anos, todos os
jovens permaneçam na escola até
aos 18 anos, prolongando o ensino
obrigatório até ao 12º ano"

Maria de Lurdes Rodrigues
(Ministra da Educação), JN (12/09/07)

«Construímos uma proposta que
responde à quase totalidade dos
anseios da classe docente»

Francisco Fernandes (Secretário
Regional de Educação e Cultura), Jornal
da Madeira (06/11/07)

«Com o fim do exame de Filosofia,
deixou praticamente de haver essa
disciplina no 12º ano. O ano passado fizemos um inquérito às escolas
para ver se estava a ser leccionada.
Das 40 escolas de todo o país que
responderam, em nenhuma estava
a funcionar a disciplina, apesar de
haver programa, porque agora é
opcional»

João Carlos Lopes (APF),
Lusa (14/11/07)

«Os professores estão ofendidos e
não zangados, porque não têm sido
considerados como mereciam. Sem
os professores dignificados não há
escola de qualidade. A consideração é fundamental para um maior
empenhamento e envolvimento dos
professores»

Mário Nogueira (Secretário-Geral da
FENPROF), RTP1, “Prós e Contras”

«A refoma da administração é um
grande contributo para o crescimento económico, criando um
clima económico mais favorável e
reduzindo custos de contexto. É,
por isso, uma política central do
Governo»

Teixeira dos Santos (Ministro das
Finanças), Público (12/10/07)

«Se não gerimos pelas portas da
nossa democracia a flexibilidade
entrará pela janela, onde entra normalmente da pior forma»

Vieira da Silva (Ministro do Trabalho e da
Solidariedade Social), JN (13/09/07)

«Valter Lemos reúne o pior de três
mundos: o universo dos pedagogos que, provindo das chamadas
"ciências exactas", não têm uma
ideia do que sejam as humanidades, o mundo totalitário criado
pelas Ciências da Educação e a
nomenklatura tecnocrática que
rodeia o primeiro-ministro»

Maria Filomena Mónica,
Público (30/9/07)

João Sousa

Jorge Moreira (presidente
da Comissão Especializada de
Educação, Desporto e Cultura) e
Francisco Fernandes (secretário
regional de Educação e Cultura),
afirmaram recentemente que os
professores são ingratos e injustos
por apenas terem considerado que
a proposta governamental de ECD
Madeira defraudou as suas expectativas.
Afinal, quem é que tem que estar
grato, neste momento, em relação
a todo este processo? Os docentes
não, certamente, porque o que têm
recebido da SREC é pura retórica,
burocracia e desemprego.
Os referidos políticos falam
muito nas virtualidades do seu
projecto de ECD Madeira, comparativamente com o do Governo
da República como se fosse muito
difícil fazer melhor do que o diploma da Ministra... Esqueceram-se
de reconhecer, porém, que o dos
Açores consegue superar o “nosso”.
Aliás, todos os educadores e professores começam a verificar que o
“ECD da SREC e de Jorge Moreira”
é pouco ambicioso e, no essencial, mantém a matriz e filosofia do
polémico documento da Ministra da
Educação: 35 anos para atingir o
topo da carreira; aulas assistidas até
ao fim da carreira; prova de candidatura para ascender ao 6.º escalão;
não contagem integral do tempo
de serviço congelado, entre outros
aspectos.
O que é que foi, então, oferecido aos docentes para que estes
tenham que estar gratos? Apenas
promessas de um bom estatuto. Em
troca delas, muitos educadores e
professores madeirenses manifestaram o seu voto de confiança e de
gratidão no partido que sustenta a
maioria governamental, nas últimas
eleições legislativas regionais. Em
suma, se há alguém com direito a
clamar por justiça e reconhecimento
são os docentes.
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Acção Sindical

Abertura do Ano Lectivo

SPM receia instabilidade
No dia 21 de Setembro,
na habitual conferência de
imprensa de abertura do
ano lectivo, o SPM perspectiva um ano lectivo agitado, em que as questões
em torno da negociação
do ECD Regional, da precariedade no emprego
docente e da Reforma da
Administração Pública
constituirão as principais
preocupações dos docentes que exercem funções
na RAM. Reproduzimos, na
íntegra, o texto da referida
conferência:
«O ano lectivo 2007/08
está a começar. Impõe-se,
pois, uma antevisão do
mesmo.
Assim, o Sindicato dos
Professores da Madeira
(SPM) considera que, infelizmente, ainda não estão
reunidas as condições mínimas para que a estabilidade
regresse ao sistema educativo regional, a avaliar pelos
assuntos pendentes e pelos
“sinais” que a Administração
Educativa regional vem evidenciando:
1.º - Os docentes que
exercem funções na RAM
ainda não possuem um
estatuto que regule claramente o exercício da sua
profissão, já que, como é
do conhecimento público, o Estatuto da Carreira
Docente do Ministério da
Educação – Decreto-Lei n.º
15/2007 – não se aplica nas
Regiões Autónomas, o que
as levou a avançar com propostas de ECD específicas.
No caso dos Açores, esse
diploma já foi publicado no
Diário da República, mas,
na Madeira, pelas razões
que todos conhecem, ainda
nem sequer foi desencadeado o processo legislativo
conducente à audição dos
parceiros sociais e eventual
aprovação na Assembleia da
Madeira. Este atraso gera,
inevitavelmente, instabilidade
e incertezas junto da classe
docente regional, que não
sabe como se rege a ava-

liação do seu desempenho,
a estruturação da carreira
e os horários, entre outras
matérias. O SPM apresentou
solução para este problema,
na conferência de imprensa
de Balanço ao Ano Lectivo
anterior, onde defendeu
que «se continue a aplicar,
entretanto, à classe docente que exerce funções na
RAM, as normas constantes do ECD aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 139-A/90,
com as alterações que lhe
foram introduzidas pelo
Dec-Lei n.º 1/98, ou seja,
o estatuto que a Ministra
da Educação revogou no
Continente com a entrada
em vigor do novo diploma,
mas que não foi revogado
nas ilhas.». Sublinhe-se
que, contrariamente ao que
alguma comunicação social
veiculou recentemente,
desta sugestão não se pode
concluir que este Sindicato
esteja contra a criação de
um ECD Regional, visto que
esta é apenas uma solução
transitória para se evitar o
vazio legal;
2.º - A Secretaria
Regional de Educação e
Cultura, lamentavelmente,
não teve a humildade suficiente para reconhecer que
esta proposta do SPM era
equilibrada e juridicamente
defensável, antes preferiu
provocar maior instabilidade,
dando recomendações orais
aos estabelecimentos de
educação e ensino para que
alguns dos preceitos constantes do polémico ECD

do Governo da República
sejam implementados na
RAM, à revelia de qualquer
base legal e até política, o
que determinou o aumento
da componente lectiva em
dois tempos, nos horários
dos docentes do Ensino
Secundário e da Educação
Especial, alterações à bonificação do serviço docente
nocturno e não contemplação das reduções previstas no artigo 79, do ECD
revogado pela Ministra, mas
ainda em vigor na RAM;
3.º - Estas medidas da
SREC contribuem também
para agravar o desemprego na classe docente, pois
determinam a exclusão de
muitos docentes contratados, que assim vêem goradas as suas legítimas expectativas de se realizarem
como professores ou educadores e de contribuírem para
a melhoria das qualificações
dos madeirenses. Para eles,
entrar na carreira docente
proporcionar-lhes-ia o retorno mais que justo de um
investimento pessoal, familiar e até estatal. Esta é também uma situação difícil de
aceitar, se atentarmos aos
graves índices de analfabetismo e abandono escolar da
população madeirense;
4.º - Outro “sinal” gerador
de inquietações junto da
classe docente e provavelmente dos encarregados
de educação é a implementação, a título experimental,
do modelo continental para
a Educação Pré-Escolar, que

retira uma educadora por
sala, situação também ela
fomentadora do desemprego
docente, em mais uma ofensiva economicista da SREC,
cujo objectivo primeiro é
aplicar o primado orçamentalista, conhecido como o
principal bloqueador ao desenvolvimento e ao progresso das sociedades. Se é verdade que é preciso reduzir
a despesa, não é menos
verdadeiro que tal não pode
ocorrer em áreas estruturantes do nosso futuro como é
o caso da Educação;
5.º - O Ensino Superior
vive um momento particularmente difícil, por várias
razões, onde se destacam
a aplicação do novo regime
jurídico e o financiamento
das respectivas instituições,
o que leva o SPM a manifestar apreensão relativamente
ao modo como esse novo
modelo será implementado
na Universidade da Madeira,
onde os despedimentos e
a não renovação de contratos são uma facto e uma
ameaça constante.
Em suma, o SPM perspectiva um ano lectivo agitado, em que as questões
em torno da negociação
do ECD Regional, da precariedade no emprego
docente e da Reforma
da Administração Pública
constituirão as principais
preocupações dos docentes que exercem funções
na RAM, os quais não
se devem alhear destas
matérias, pois poderão ter
repercussões enormes no
seu futuro profissional. Para
enfrentar estas dificuldades
aos docentes recomenda-se
persistência na luta e mais
envolvimento na vida do
Sindicato, que, neste ano,
faz 30 anos de vida, data a
ser comemorada em simultâneo com o 9.º Congresso
do SPM.
Apesar de tudo, o SPM
acredita que os professores
e educadores contribuirão
para que este seja um Bom
Ano Lectivo!»
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Reunião na DRAE

SREC mantém
intransigência

Por solicitação do SPM, decorreu, na Direcção Regional de
Administração Educativa, uma
reunião de trabalho para contestar as matérias polémicas que
estão a gerar grande descontentamento no arranque deste ano
lectivo. O Director Regional, dr.
Jorge Morgado, manteve uma
posição de total intransigência,
alegando razões de natureza jurídica para justificar as “arbitrariedades” constantes dos horários
de muitos docentes.
O SPM, como Sindicato responsável e preocupado com a
instabilidade reinante nas escolas
da RAM, por causa da imposição
pela SREC de normas do Estatuto
da Ministra, sem qualquer justificação legal, no nosso entender
e dos nossos juristas, reuniuse com a Direcção Regional de
Administração Educativa para dar
conhecimento da revolta reinante
nos estabelecimentos de ensino e
de educação madeirenses, nomeadamente no Ensino Secundário, na
Educação Especial e na Educação
Pré-Escolar.
A SREC, através dos seus representantes, não manifestou abertura
para corrigir as arbitrariedades
denunciadas, como a não contemplação das reduções por idade e
tempo de serviço e o aumento da
carga horária lectiva no Secundário
e na Educação Especial.
Perante esta intransigência
governamental, resta aos docentes
lesados reclamar pelos seus direitos junto dos órgãos de gestão,
numa primeira fase, e das instâncias judiciais, num momento posterior.
Não aceitamos este “roubo” de
direitos à classe docente, ao arrepio de qualquer justificação legal!

ECD Madeira

Concentração
exige negociação
Cerca de um milhar de docentes
que exercem funções na Madeira
concentraram-se no dia 6 de
Novembro junto à Assembleia
Legislativa da Madeira, onde exigiram uma negociação séria do
ECD Madeira.
Mário Nogueira, Secretário-Geral
da FENPROF, afirmou que «revisão
do ECD [na RAM, na RAA ou no
continente] é uma peça chave para
que os governos (tanto o nacional,
como os regionais) liquidem ou
reduzam direitos sócio-profissionais
dos docentes, introduzam novos
factores de instabilidade na profissão, promovam as condições que
permitam a redução do número de
docentes no sistema, reduzam o
valor global das despesas com os
salários dos docentes»
Graça Meneses, da Direcção
do Sindicato dos Professores da
Região Açores (SPRA), também fez
uma intervenção onde defendeu
que o ECD Açores é o menos mau
dos ECD`s em vigor e em projecto (ECD Madeira). Historiando o
processo legislativo conducente à
aprovação do estatuto açoriano,
reforçou a importância da negociação colectiva havida, já que
foram acolhidos contributos apre-

sentados pelo seu sindicato, através desse mecanismo.
Por seu turno, Marília Azevedo,
coordenadora do SPM, afirmou:
"Estamos aqui reunidos, ao
lado da Assembleia Legislativa da
Madeira para reafirmarmos que
queremos um Estatuto de Carreira
Docente Regional que reflicta o
professor que somos: profissionais
autónomos, intervenientes, propositivos, solidários e participativos.
"Estamos aqui para que os
deputados desta casa, quando
aprovarem o documento que irá
regulamentar a nossa profissão,
tenham em atenção que experiências recentes mostram que mais
vale ganhar os professores para as
causas do que os perder.
"Estamos aqui para que vejam
que nos preocupamos, que estamos atentos e que nos empenhamos na defesa de um ECD Madeira
que realmente dignifique e valorize
a profissão docente.
"Estamos aqui porque queremos
efectivamente um Bom estatuto e
não um Estatuto menos Mau."
Mais adiante, a dirigente do SPM
observou:
"As três propostas que
hoje deverão ser discutidas na
Assembleia Legislativa mantêm
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aspectos contra os quais os docentes que exercem funções na Madeira
lutaram e se opuseram desde a 1ª
hora, nomeadamente:
- o alongamento dos anos de
carreira necessários para atingir o
topo. Dos actuais 26 anos passa para
35 anos.
- a prova de candidatura aos
últimos escalões da carreira.
Constrangimento administrativo que
poderá funcionar como um travão à
ascensão ao topo da carreira e que
ao apontar para uma regulamentação
posterior faz com que desconheçamos neste momento os seus efeitos
práticos.
- os horários de trabalho e atrasar
o direito à redução da componente
lectiva, retirando cada vez mais o
tempo necessário e imprescindível
para a preparação de aulas e actualização cientifica-didática."

"Poderia continuar a elencar outros
aspectos, mas eles estão expressos
na moção que aqui vamos aprovar
e que será entregue de imediato na
Assembleia Legislativa. Esperamos
que a mesma seja objecto de reflexão
e de ponderação por parte dos deputados", acrescentou.

Uma concentração
a favor de um ECD Madeira
Marília Azevedo destacou ainda:
"Desde a primeira hora que lutamos por um ECD valorizador. Muitos
de vós terão ainda memória da primeira greve e da manifestação no
Parque de Santa Catarina. Estávamos
em Junho de 2005.
"Neste dois anos, recorremos a
todas as formas de luta ao nosso
alcance para mostrarmos a nossa
discordância em relação a um ECD

que burocratiza a profissão e, por
isso, pretende transformar os profissionais autónomos que somos em
profissionais autómatos.
"Neste dois anos, recusámos sempre aceitar o ECD nacional, reafirmando a vontade de termos um ECD
específico.
"E estamos aqui. Esta não é uma
concentração de docentes contra
nada. É uma concentração a favor
de um ECD Madeira. É uma concentração a defender uma profissão que
todos deveriam reconhecer como
fundamental para o futuro da Região
e, por isso, do País.
"Ainda há tempo de fazer aprovar o ECD que almejamos. Ainda há
tempo para que sejam cumpridas as
promessas que nos foram feitas.
"Os docentes aqui reunidos assim
o exigem", concluiu.
JPO/JS
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ECD Madeira

Concentração aprova moção
A Concentração/Plenário do
dia 6/11 aprovou uma moção,
que foi entregue ao presidente
da Assembleia Legislativa da
Madeira, intitulada «Por um ECD
Madeira que dignifique a profissão docente e melhore a qualidade da Educação», que reproduzimos abaixo:
«Considerando que o Estatuto
da Carreira Docente aprovado
pelo actual Governo da República
excluiu as Regiões Autónomas, no
seu âmbito de aplicação, situação
que está a causar grande instabilidade no sistema educativo madeirense, pois a Secretaria Regional
de Educação e Cultura tem vindo a
aplicar a maioria das normas desse
diploma, sem fundamentar essa
opção e em contradição com as
posições públicas assumidas;
Considerando que o entendimento do Sindicato dos Professores
da Madeira e dos seus consultores
jurídicos é de que, enquanto não
houver um ECD Regional, aplicase a legislação que vigorava antes
das alterações impostas pelo actual
Ministério da Educação, já que a

mesma não foi revogada;
Considerando que os docentes
da Região Autónoma dos Açores já
possuem um Estatuto de Carreira
Docente próprio, desde 30 de
Agosto do corrente ano, o qual
resultou de um longo e sério processo negocial com os sindicatos
açoreanos, considerado fundamental para corrigir alguns dos aspectos
mais gravosos desse decreto legislativo regional;
Considerando que, na Região
Autónoma da Madeira, vários
governantes se manifestaram
solidários com a luta dos docentes madeirenses contra o ECD
do Governo da República, tendo
Francisco Fernandes, então
Secretário Regional de Educação,
garantido publicamente que a sua
Secretaria iria avançar com uma
proposta de Estatuto da Carreira
Docente Regional que expurgaria
os aspectos mais contestados do
diploma da Ministra da Educação;
Considerando que a metodologia de trabalho adoptada inicialmente pela Secretaria Regional
de Educação suscitou rasgados
elogios dos sindicatos de professo-

res da RAM, nomeadamente pela
auscultação efectuada com o intuito
de saber quais eram os princípios
que cada uma dessas organizações
considerava essenciais num ECD
Regional;
Considerando que o projecto
final de ECD apresentado pelo
Governo Regional da Madeira
defraudou muitas das expectativas
da classe docente, já que, embora apresente alguns avanços em
relação ao diploma ministerial, na
sua essência mantém a mesma
matriz ou filosofia, a exemplo, aliás,
das restantes propostas apresentadas na Assembleia Legislativa, cujo
objectivo primeiro é poupar à custa
da degradação das condições de
trabalho dos professores e educadores e da qualidade do ensino;
Considerando que o processo
legislativo conducente à aprovação
de um ECD Regional encontra-se
na sua fase crucial e decisiva, em
que a negociação com os sindicatos é a última oportunidade para
serem corrigidas as matérias mais
polémicas, por forma a gerar consensos em torno do documento
final, dando-lhe assim maior peso

11

político, antes de passar pelo crivo
do Representante da República;
Os educadores e professores da
Região Autónoma da Madeira, presentes na Concentração/Plenário,
realizada junto à Assembleia
Legislativa da Madeira, no dia 6 de
Novembro de 2007, reivindicam
os seguintes princípios fundamentais para um Estatuto da Carreira
Docente Regional específico:
a) Período Probatório que constitua um verdadeiro ano de indução
e acompanhamento dos docentes,
sem o carácter essencialmente
punitivo que lhe é atribuído;
b) Carreira única, horizontal, sem
constrangimentos administrativos
impostos à progressão e garantia
de mobilidade em todo o território
nacional, cujo topo continue a ser
atingido ao fim de 26 anos de serviço;
c) Um regime de avaliação
assente em critérios de natureza
formativa e articulado com a formação contínua;
d) Avaliação do Desempenho
com apenas três menções: Muito
Bom (com bonificação de um ano
para efeitos de progressão na

Carreira), Bom e Insuficiente;
e) Horários de Trabalho: exigência de não agravamento dos horários de trabalho, designadamente
na Educação Especial e no Ensino
Secundário;
f) Aplicação de um Regime de
Faltas, Licenças e Dispensas que
não ponha em causa direitos que
são de todos os trabalhadores da
Administração Pública;
g) Consagração de um regime de
Redução da Componente Lectiva
aplicável a todos os sectores: 40/10
- 2 horas; 45/15 – 4 horas; 50/20 –
6 horas; 55/25 – 8 horas;
h) Horário Nocturno com início
às 19 horas;
i) Recuperação de todo o tempo
de serviço congelado desde Agosto
de 2005 para efeitos de reposicionamento e progressão na carreira;
j) Mobilidade geográfica
(Intercomunicabilidade): garantias
efectivas de integração dos docentes que exercem funções na RAM,
sem perda de direitos e regalias,
nos estabelecimentos de educação
e ensino sob a alçada do Ministério
da Educação e da Secretaria
Regional de Educação e Ciência

dos Açores.
Declaram, também, que exigem
uma negociação séria e efectiva,
como foi exigido pelo Sindicato dos
Professores da Madeira, em 12/10,
à 6.ª Comissão de Educação,
Desporto e Cultura. O simples cumprimento de aspectos formais não
é sinónimo de verdadeira negociação.
Os docentes manifestam, por
fim, a sua disponibilidade para
agir em defesa de um Estatuto
da Carreira Docente Regional
que dignifique a classe docente e
contribua para uma Educação de
qualidade, nomeadamente acompanhando e intervindo ao longo
de todo o processo legislativo que
decorre na Assembleia Legislativa
da Madeira, pois consideram ser
este o momento de verem satisfeitos os compromissos que consigo foram assumidos pelo poder
político. A resposta, conforme as
circunstâncias determinarem, tanto
poderá ser de aplauso como de
contestação.
Funchal, 6 de Novembro
de 2007»
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SPM na manifestação “Por uma Europa Social”
O Sindicato dos Professores da
Madeira integrou a grande manifestação
«Por uma Europa Social - Emprego com
Direitos», uma iniciativa da CGTP-IN que
decorreu no Parque das Nações, no dia
18 de Outubro, em que participaram
mais de 200.000 trabalhadores.
Lembramos que esta iniciativa coincidiu com a Cimeira de Lisboa, que
ocorreu no mesmo dia e local da manifestação.
Esta foi uma oportunidade para
lutarmos por um Portugal e uma União
Europeia com mais justiça social, com
emprego pleno, digno e com direitos.
Registe-se que foram muitas as saudações públicas que a delegação do
SPM recebeu ao longo do percurso.

Notícias
Cartazes assinalam Dia Mundial
do Professor
Através da afixação de cartazes, por
toda a Região Autónoma da Madeira, o
Sindicato dos Professores da Madeira
(SPM), como membro da Federação
Nacional de Professores (FENPROF),
associou-se às comemorações do Dia
Mundial do Professor, uma data assinalada pela Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO).
O SPM aproveitou esta efeméride para
lembrar aos nossos governantes que a
qualidade da Educação e o combate ao
abandono escolar e ao insucesso só se
consegue com os professores e nunca
contra eles. Para isso, importa fazer da
Educação a «prioridade das prioridades».

Solidariedade com SPRC
O Sindicato dos Professores da Madeira
expressou a sua total solidariedade para
com o Sindicato dos Professores da
Região Centro, cuja delegação da Covilhã
foi alvo de uma acção “pidesca” por
parte de forças policiais, considerando
que o «movimento sindical jamais se
deixará intimidar com comportamentos
policiais que julgávamos completamente
abolidos no Portugal democrático».

SPM congratula-se
com ECD Açores
O Sindicato dos Professores da Madeira
congratulou-se com a publicação, em
Diário da República, no passado dia
30 de Agosto, do Estatuto da Carreira
Docente – Região Autónoma dos Açores
e felicitou os docentes que exercem
funções nesse arquipélago por terem
visto consagradas, no referido diploma,
algumas das suas legítimas aspirações,
nesta matéria, nomeadamente a inexistência de cotas e a consagração de uma
carreira única.

Este acontecimento histórico terá, previsivelmente, repercussões na Região
Autónoma da Madeira e no espaço continental.

FENPROF
considera rankings
redutores, injustos
e perversos
A FENPROF considera que os rankings
nunca poderão cumprir o objectivo de
avaliar seriamente o sistema educativo
e as escolas, «porque são elaborados a
partir de um único indicador, sem ter em
conta o contexto em que as escolas se
inserem, os recursos de que dispõem,
os processos que desenvolvem e os
resultados que obtêm nas várias vertentes do seu trabalho». Por isso, «reitera a
sua exigência de que, tal como noutros
países, se abandone definitivamente esta
lógica perversa de comparação descontextualizada de escolas e se opte por
uma rigorosa avaliação do seu trabalho,
em todas as suas componentes, criando
as condições para a superação das dificuldades e para a potenciação do bom
trabalho que é, já hoje, realizado por muitas escolas».

SPM enviou delegação
ao IX Congresso da USAM
O Sindicato dos Professores da Madeira
esteve presente com uma delegação
de dirigentes no IX Congresso da União
de Sindicatos da Madeira (USAM), que
decorreu no passado dia 16, no Auditório
do Sindicato da Hotelaria e Similares da
Madeira.
Embora como sindicato não filiado nesta
estrutura intermédia da CGTP-IN, a
nossa delegação teve direito a voto e a
intervir. João Sousa usou da palavra, no
momento em que se discutia o Programa
de Acção, para manifestar a sua concordância com as linhas gerais do mesmo e,
em especial, com o conteúdo do capítulo

destinado à Educação e Ensino, por contemplar as principais reivindicações da
classe docente.

Educação Especial
reembolsa subsídio
Os docentes da Educação Especial, finalmente, começam a ver a “luz ao fundo
do túnel”, relativamente ao reembolso
dos montantes que, indevidamente,
lhes foram retirados. A luta sindical e
judicial começa a dar resultados, pois a
Secretaria Regional do Plano e Finanças
admite mandar executar a sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal
do Funchal.

SPM combate discriminação
no Programa e-Escolas
Por insistência do SPM junto das entidades governamentais responsáveis, na
RAM, pela implementação do Programa
E-Escolas, as educadora(e)s conquistaram o direito a candidatar-se a um
computador. A discriminação finalmente
foi banida.

SPM adere à Greve Geral
A Assembleia Geral de Sócios do
Sindicato dos Professores da Madeira
(SPM) aprovou, por unanimidade, no dia
20, uma moção de adesão à Greve Geral
da Administração Pública do dia 30 de
Novembro.
Esta greve dos funcionários públicos,
onde se incluem os docentes, foi uma
forma de luta por aumentos salariais
justos, pela não redução das pensões de
aposentação, pelo emprego com direitos
e a manutenção do vínculo de nomeação
definitiva, pela não imposição da mobilidade especial a milhares de trabalhadores
(supranumerários), pelo fim da prepotência negocial do Governo, pela exigência
de negociações efectivas e pelo respeito
pelas organizações sindicais.

Ensino Especial
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Escola a todo o vapor
Somos a informar Vossas Excelências da abertura
de mais um ano escolar. É de todo urgente comunicar que todas as crianças têm de estar ”disponíveis“
para começar imediatamente o ano lectivo, no início
de Setembro. Dizemos crianças disponíveis, porque
existe uma preocupação institucional de impor aos
pais o ”despejo“ dos seus filhos na escola. Bem,
não se trata propriamente de uma escola, mas sim
de um OTL para a infância, integrado nas escolas de
1º ciclo. Ora, os Jardins-de-Infância ou Pré-Escolar,
transformados em OTL, necessitam de preparação/
/organização do ano lectivo.
Os profissionais de educação precisam de tempo
para a planificação das actividades educativas.
Porém, não é isto que se verifica nas nossas escolas. Aos educadores de infância está-lhes vedada a
participação na preparação do ano escolar, ou seja,
são apenas ouvintes das tomadas de decisões. Os
colegas Professores têm que fazer o favor de se deslocarem às salas dos Educadores, para os informar
das alterações/decisões efectuadas nas reuniões.
Fica o pensamento que a legislação e a coerência
que contempla os profissionais de educação não
descriminam quem tem o direito e o dever à participação na ”vida“ escolar... Todos têm o direito e o
dever de participar na elaboração dos vários projectos da escola e de participar nas reuniões de organização do ano escolar.

Para haver profissionalismo, é necessário haver
condições efectivas para se poder avançar com
o tão esperado espaço de recepção às nossas
crianças. Por conseguinte, isso são só conversas. As
salas transformadas em OTL remontam, novamente,
à Era da descoberta de espaços para se cuidar de
crianças do tempo da Revolução Industrial (sec. XIX).
Neste plano esquecemo-nos da função educativa
que tem a Escola e transformamos esta primeira
etapa de educação num depósito de crianças e
retira-se ao educador “espaço” para a sua intencionalidade educativa, que lhe exige tempo para reflectir sobre a sua acção e a forma como a adequa às
necessidades das crianças.
Com este tipo de estrutura, agrava-se ainda o
número de horas que uma criança permanece neste
espaço. Em virtude de agradar os pais – carenciados de tempo livre dos próprios filhos – enfiamos
os homens do amanhã dentro de uma sala durante
10 horas por dia e 11 meses por ano, retirando às
crianças as condições necessárias para que aprendam a aprender, esquecendo o primeiro principio da
educação de infância que é a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a
sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário.
Tenhamos vergonha...
A Coordenação do Pré-Escolar
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1º Ciclo

Por outro modelo
Início este texto de reflexão na
firme convicção de que o sector
do Primeiro Ciclo (assim como a
Educação Pré-escolar) ainda está
a tempo de ver corrigida a enorme
injustiça de que é alvo com a nova
proposta de Estatuto Regional.
Prefiro acreditar que nesta terra
ainda há gente com pensamento
crítico e reflexivo. Recuso acreditar que esta proposta regional se
limite a copiar os erros crassos e
grosseiros da Governação Central.
Efectivamente, já não faz sentido falar do regime de monodocência. A concretização do trabalho,
neste contexto, sem reduções da
componente lectiva, traduzia-se
numa aposentação antecipada,
em relação aos restantes sectores. As alterações impostas pela
novo regime de aposentação liquidou esta compensação pela não
redução da carga horária.
A compensação “copiada” do
Estatuto Nacional é francamente
pobre e aparenta falta de honesti-

dade intelectual.
Estamos, ou melhor, fomos
habituados a um pensamento
político que tenta dar o salto em
frente em termos de qualidade
educativa a nível do primeiro ciclo.
Vejamos. Mais ou menos conseguido, somos a região do país que
implementou, primeiramente, a
Escola a Tempo Inteiro. Por comparação, sabemos que o modelo
“inventado” a nível nacional é bem
mais pobre e infeliz – principalmente para as crianças.
Sentimos que, com toda a
legitimidade, podemos e devemos defender outro modelo de
funcionamento para o primeiro
ciclo. Antes de mais, é tempo de
valorizar efectivamente todo o
trabalho desenvolvido pelos professores responsáveis pelas áreas
de Expressão Físico-Motoras e
Musicais. O seu trabalho tem provas dadas e é facilmente constatado pelos encontros anuais a que
já nos habituaram.

Não temos dúvida de que o
seu reconhecimento passa pela
responsabilização por estas áreas,
como já acontece nas Actividades
de Enriquecimento. De igual
modo, deve ser encarada a existência de uma língua estrangeira
no currículo do primeiro ciclo.
Tais compromissos permitiriam
um horário igual ao 2º e 3º ciclos
de Ensino Básico. Tornaria possível e lógica a redução horária
apresentada e defendida pelo
SPM na sua proposta de Estatuto
Regional.
A ousadia de um Estatuto
Regional pode e deve ser medida
na proporção de aspectos positivos e inovadores que podem ser
apresentados.
Um voto sincero para que as
Instâncias Regionais estejam à
altura do desafio!
Ana Magalhães
(Coordenadora do 1.º Ciclo)
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Bem-vindo
Ainda agora foi iniciado o Ano
Lectivo 2007/2008.
Pasmo quando vejo que o mês
de Outubro caminha a passos largos para o seu terminus, congregando nele 31 dias, 744h, 44640m
e 2678400s, tempo tão igual mas
tão diverso no seu “recheio”. Ora
bem, já que cada um possui o
livre arbítrio de programar o seu
quotidiano descobrindo e accionando o potencial individual, seja
a nível ESPIRITUAL, PSÍQUICO e
FÍSICO...
Mas…porque… “sem um plano
de vida poderá acabar por andar

à deriva”, aí estão as actividades
do Departamento dos Professores
Aposentados do SPM verdadeiramente preenchidas, algumas com
lotação esgotada, outras a pedir
BIS de formação, tal a lista de
espera.
Sabemos que, em conjunto,
podemos trocar as voltas aos
anos, trabalhando e reequilibrando
o corpo e a mente. Aumentam os
inscritos, crescem as ofertas e é
importante que todos participem.
Sê pois bem-vindo!
A Professora Aposentada
Conceição Mata

Passeio aos Açores
A tarde caiu há pouco!
O mar, de um azul inconfundível, abraça a terra
que se vestiu de verde
matizado.
Lá em baixo, a piscina em forma de flor,
escuta o cantar do mar
na rocha, dele separada por uma cortina de
pedra.
Uma gaivota despreocupada cruza com o ar
de uma pureza inconfundível, testemunha ágil Pico visto do Faial
da calma que cerca tudo
em redor.
Ilha Terceira, 19 de Julho de 2007
É uma realidade que
jamais se apagará do meu
Para além deste horizonte, outros
ser.
horizontes se podem descortinar.
As palavras que enconVamos continuar caminhando em
tro são minúsculas para
Amizade
testemunharem tanta beleBoas Férias, Amigos!
za!
Ergo o olhar e, lá no
Varanda do Hotel “Terceira Mar”
alto, vejo algumas nuvens
brancas passeando de um

para outro lado. Não são
muitas mas já partilham
da minha saudade, apesar de ainda não estarmos de partida.
Para além do horizonte, outros horizontes se
desenham mas este que,
desta mesa ao redor
da qual estou sentada,
nunca mais me deixará
porque já se embrenhou
no mais recôndito do
meu ser.
Aqui, neste sítio tão
só meu, estão também a
minha saudade, gratidão
e amizade por todo o
tempo partilhado.
Foi muito bom, cultivarmos a alegria de
estarmos juntos como
pessoas!
Até sempre!
Um abraço
Graziela Camacho
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Por volta das 11:00, começavam
grandes vasilhas e media o leite em
Era uma rua importante a rua
a passar os homens das cestas com
canjirões de litro e meio litro; era o
onde nasci, numa terça-feira de Abril,
os almoços: os mais novos transporpadeiro que tirava de um grande saco
pelas mãos experientes da parteira
as formas, os papo-secos, os pães de tavam-nas num cajado ao ombro em
Custódia.
cujas extremidades penduravam uma
cruz e tipo português; era o pequeno
Era importante não só pelo nome
quantidade apreciável de cestas de
da venda e da barraca que vinha com
Conde de Carvalhal, personagem de
vime, os mais velhos levavam-nas em
o rol das compras saber o que era
quem se contavam histórias miracorsas e, pasme-se, havia um cão que
preciso para as refeições do dia (os
bolantes mas, sobretudo, pela sua
transportava, com a asa presa nos
frigoríficos só apareceram mais tarde);
extensão: ligava o Campo da Barca à
dentes, a cesta do almoço do dono!
era o Machiqueiro que apregoava:
parte leste da ilha e era vulgarmente
Seguia sozinho rua abaixo e não havia
-“Peiiixe fresque” e vendia bodiões,
conhecida apenas pela palavra estraquem o desviasse do seu caminho.
da: - Onde moras? - Moro na Estrada. castanhetas, cavalas, espada... era a
Na época das canas, passavam os
mulher das flores, o homem da terra
Bastava.
carros de carga com as caixas cheias
vegetal e dos cântaros de barro, o
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Apesar da sua
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importância, não
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mentada. Havia
Na véspera do
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arraial do Caniço, a
particulares e os
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de meia em meia
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do Muro, Bom
bonecas de massa
Sucesso, Montanha,
coloridas e colares de
S. Gonçalo... Havia
rebuçados ao pesparagens, mas os
coço.
condutores eram
Era uma festa e
amáveis e paravam
tínhamos licença para passar o dia ao
rapaz dos tremoços, a Sra. Palmira
junto às portas das pessoas, desde
balcão, a apreciar o espectáculo!
do agrião, que vinha à sexta-feira e
que estas puxassem o cordão da
Hoje tudo mudou: muitas das
campainha. Paravam, o bilheteiro saía, que eu e os meus irmãos detestávavivendas com jardins foram substimos, pois não gostávamos dessa
subia ao tejadilho por uma escada
tuídas por prédios de apartamentos;
sopa. Um dia, combinámos esperar
exterior e de lá trazia os cestos das
os automóveis buzinam, poluem e
ao balcão e, antes que ela tocasse à
compras que depositava no portão
enchem a rua, os passeios e os quincampainha, dissemos: - A mamã não
das casas e, só depois de completo
tais; e os supermercados acabaram
está. Livrámo-nos assim da sopa de
este cerimonial, dizia, em voz cantaagrião por uma temporada, até que foi com os vendedores de rua.
da, para o condutor: - Siiiga.
Já não se vai ao balcão: o espectádescoberta a marosca e fomos os três
Andava-se muito a pé, na altura
culo acabou.
castigados: dose dupla de sopinha às
e, a partir das 8:00 da manhã, a rua
sextas-feiras. Ainda hoje não gosto de
era percorrida pelos vendedores: era
Vanda Leal Teixeira
sopa de agrião!
o leiteiro que transportava ao ombro

MEMÓRIAS...

Porque o tempo avança vertiginosamente e as gerações
sucedem-se ao mesmo ritmo, os docentes aposentados,
ao falarem da sua experiência profissional, remontam
às últimas décadas do século passado e as narrações
de vivências acontecidas, na época, transformam-se em
autênticos contos fantasmagóricos, inimagináveis...
O professor do Ensino Primário, presente nas diferentes freguesias, testemunhou situações, conviveu com
a população, acompanhou o crescimento de vidas, foi
amigo, educador, conselheiro.... As lembranças continuam armazenadas no baú do pensamento e as “histórias” - felizes ou amarguradas - constituiriam material
para um volumoso livro, documento valioso para a construção da História do Ensino!
Desta vez, relatarei memórias do 8º lugar feminino do
núcleo escolar da Vila de Câmara de Lobos , onde cumpri
quatro anos da minha vida profissional.
Zona piscatória densamente povoada, acolhia centenas
de alunos e dezenas de professores. Meninos marcados
pela vida dura dos pais, na sua maioria pescadores, eram
crianças dedicadas à Escola, embora lhes fossem exigidas
tarefas diárias familiares, que cumpriam, resignadamente.
Recordo, entre outros trabalhos, o da lavagem e transporte
sobre a cabeça de pesadas bacias de roupa lavada, que era
estendida, ali à passagem, nos quintais das casas.
Transformavam-se em adultos, prematuramente.
O “edifício escolar” integrava-se numa casa solarenga e
ocupava dois compartimentos: um dos quartos da moradia e
a “casinha de prazer”.
Era este último o meu local de trabalho! Coincidia, também, com a entrada da Escola. Assim, os alunos da colega
que leccionava na moradia, atravessavam a “casinha de
prazer” e o pátio comum – o recreio – para entrarem na sua
sala.
As crianças, aberta a porta da Escola, acomodavam-se
nos seus lugares, o que não era tarefa fácil. As carteiras
estavam colocadas em duas colunas. Uma delas, encostada
à parede, ocupava três lugares e a outra, acomodada do

lado contrário, recebia outros dois. O espaço livre era demasiadamente apertado e... a circulação pela sala complicada.
Aproximar-se de cada aluno era impossível, pois a exiguidade do espaço não o permitia!
A aula iniciava-se após a “arrumação” dos alunos!
No Inverno, a problematizar a situação, o “corredor” entre
as carteiras - e único espaço livre dentro da sala de aula permanecia molhado..., pois o chão era de cimento!!
No entanto, apesar das poucas condições do “edifício
escolar”, recordo saudosamente os quatro anos que ali leccionei!
No rol das lembranças ligadas à antiga Vila de Câmara de
Lobos, encontra-se a nomeação para um júri de Exame de
Adultos – 4ª classe. Os examinandos, pescadores de pele
calcinada pelo sal e pelo mar, de caras enrugadas, mãos
calejadas pelo trabalho duro, encontravam-se sentados, porventura, na mesma “carteira” dos seus netos. Receosos pela
responsabilidade daquela prova que lhes era exigida profissionalmente, olhavam-nos com “temor”, procurando auxílio.
Habituados a enfrentar as tempestades e a dureza da vida
quotidiana, tremiam a segurar a caneta...
Nem imaginavam que a jovem professora estaria tão aflita
quanto eles!!
Mas... o exame cumpriu-se e todos ficaram aprovados!!
Poderiam gozar, agora, das regalias que a lei exigia, pois
já tinham completado a 4ª classe!!
Passaram-se quatro décadas.
Hoje, a “casinha de prazer” está desactivada da sua
função de sala de aulas e continua inserida na velha casa
solarenga que resiste ao tempo...
Hoje, outras crianças buliçosas atravessarão a “Vila” em
direcção à Escola, possivelmente netas(os) dos meus alunos
da década de sessenta do século XX!!! O edifício escolar,
na época presente, oferecerá outras condições e os jovens
professores(as) que lá leccionam só com muita imaginação
poderão reconstituir a minha sala de aulas!!!
Maria Elisa Brazão

Passeio a Trás-os-Montes,
Castela e Leão
No passado dia 21 de Maio,
um grupo de colegas partiu rumo
às terras agrestes do nosso nordeste transmontano, a Leão e a
Castela, na vizinha Espanha, numa
organização do Departamento de
Professores Aposentados do SPM.
Foi uma viagem agradável,
aqui retratada por este belíssimo
poema da autoria da Professora
Dulce Gonçalves.

Que ao Douro me vai levar…
Outra etapa. Já é Espanha.
E as páginas da nossa
História
Abrem-se em nossa memória:
Zamora – a independência
Do tão pequeno Condado;
Toro – o rei D. Afonso V
E o herói Decepado
Tordesilhas – o Tratado
Pelo grande rei assinado:
Vem a linha imaginária
O Mundo em dois partilhar
Cada um tem sua parte
Para poder navegar.

No grande pássaro voámos
Com deus Éolo ausente
Nem uma pena bulia
Nesta nossa travessia;
Voou ele direitinho
Até pousar em seu “ninho”
O mesmo é dizer: aeroporto;
Todo o mundo bem disposto
Carregar sua bagagem
Procura o autocarro
E lá se vai de viagem.
Nos arredores da Régua
Às caves de Santa Marta
Vamos nós para almoçar:
Arroz com feijão maduro
À moda desta província
Não podia, aqui, faltar!
Do vinho, suas andanças
(Até se poder beber)
Ficámos a conhecer.
Decorria a refeição
Tocadores e cantadeiras
Já começam a chegar
Vêm a festa animar!
Seguimos p’ra visitar
A nobre Vila Real
Da província capital;
Em uma das avenidas
Com belos amores-perfeitos
E roseiras floridas,
Fomos deitar um olhar
À casa onde viveu
Diogo Cão, marinheiro
Ele, na época, o primeiro
À foz do Zaire, a chegar.
Ficou para trás Bragança
E, de Miranda, a caminho
Nossos olhos ficam presos
Nos campos de rosmaninho

Dei apenas pinceladas
Do quadro maravilhoso
Que foi a nossa viagem,
Nada feito de passagem.
Eu ficava sem palavras
Ao entrar nas Catedrais!
Como puderam mãos
humanas
Levantar tanta beleza?!
Todas elas majestosas
A de Burgos por excepção
Ganhou lugar de primeira
Dentro do meu coração!

São eles um mar de flores…
Com suas pétalas doiradas
As giestas floridas
Pelas mãos da Primavera
São toalhas estendidas!
Seu nome é Rio de Onor.
“Recanto do Paraíso”
A ti, eu queria chamar.
Tem à beira das vielas
Lindos “brincos de princesa”
E roseiras trepadeiras.
As casas feitas de xisto,
De ardósia, a cobertura
Aqui sobra formosura:
Vem o rio de mansinho
Salta o açude cauteloso
Não quer a paz perturbar…
E ouve-se a voz da água
Tão serena, a murmurar:
- Vou em busca do Sabor

Na noite da despedida
Estamos nós em Salamanca,
A Tuna Universitária
Veio, o jantar, animar
E as jovens aposentadas
Não se fizeram rogadas:
Rodopiaram, cantaram,
Alegres bateram palmas
Deixaram vir cá pr’a fora
O que lhes ia nas almas…
Ao grupo do Sindicato
Que tudo isto planeou,
Acertou, executou,
Eu quero, aqui, expressar
Toda a minha gratidão.
E peço-vos que não pareis
Na nossa dedicação
Por quem, com sorte, chegou
A esta fase da vida
Chamada aposentação!
Dulce Gonçalves
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O primado da estatística

Foi notícia, muito recentemente, que os conselhos e as direcções executivas de algumas escolas
estão, alegadamente, a recomendar aos professores
que, nas avaliações deste final de 1.º Período, evitem a atribuição de notas negativas, uma vez que,
do mesmo modo, estão a ser pressionadas pelas
equipas da Inspecção Pedagógica que fazem depender de taxas elevadas de classificações positivas
o prosseguimento e conclusão dos Contratos de
Autonomia. Ou seja, a avaliação externa das escolas
e muito em breve a avaliação de desempenho dos
professores terão em conta, de forma muito determinante, os números do sucesso escolar dos alunos
e aspectos essenciais como o financiamento. Tudo
dependerá do que ficar registado nas pautas.
A confirmarem-se estas notícias, estaremos
perante o ataque mais grave à qualidade do sistema de ensino e à maior ofensa dirigida à dignidade
da nossa profissão. Apesar da incerteza quanto à
veracidade destas afirmações, queremos deixar aqui
alguns comentários, porque, perante a actual política do Ministério da Educação e das suas medidas
legislativas, estas consequências já tinham sido,
de algum modo, advertidas pela FENPROF e pelos
seus sindicatos: a concepção de escola pública
como acessória e vocacionada para os não privilegiados social e economicamente e a concepção
do exercício da profissão docente como tarefa sem
saber especializado e sem autonomia. Verteram nos
diplomas que regulamentam a avaliação das escolas
e dos professores, normas que apenas pretendem
administrativamente baixar os vergonhosos índices
de abandono e insucesso a que o desinvestimento

na Educação dos últimos anos acabou por conduzir.
Aos apelos que os professores, através dos seus
sindicatos, têm feito para que se criem as condições
necessárias dentro das escolas para dar respostas
às inúmeras dificuldades de aprendizagem e à crescente desmotivação que as crianças e os jovens vão
manifestando, o Ministério da Educação interveio
com a desvalorização destas preocupações (registese, a este propósito e como exemplo, as afirmações
do Procurador Geral da República, que entende que
a actual ministra tem subestimado a dimensão dos
casos de violência nas escolas – Vide revista Visão
de 22 Novembro) e com a produção de um conjunto
de normativos que só servem para desacreditar e
desautorizar os professores no seu imenso esforço de cumprir a sua tarefa social de promover a
formação integral dos alunos, superando, quando
necessário, os obstáculos de ordem diversa, que
muitas crianças e jovens encontram no caminho do
verdadeiro sucesso educativo.
Permanecer firmes na defesa de um Estatuto
que fundamente o exercício de uma profissão com
dignidade e autonomia tem de continuar a ser uma
bandeira da nossa intervenção, porque, de contrário,
se baixarmos os braços, acabaremos por nos tornar
meros funcionários desrespeitados de um sistema
que pretende fazer da escola pública o lugar onde se
ensina aos «subordinados» do país a ler, escrever e
contar para que sirvam, sem críticas, as elites poderosas formadas pelas escolas privadas financiadas
pelo Erário Público.
Isabel Cardoso
(Coordenadora do 2.º e 3.º Ciclos do Básico e Secundário)

20

Prof - Publicação do Sindicato dos Professores da Madeira - nº 77 - Agosto/Setembro/Outubro/Novembro de 2007

Educação Especial

A Avaliação na Educação Especial
De 11 a 14 de Setembro, no auditório da EB 2/3
Horácio Bento de Gouveia, decorreu uma Acção
de Formação para os docentes especializados.
Damos os parabéns à DREER, Direcção Regional
de Educação Especial e Reabilitação, pela escolha
do tema e por nos ter proporcionado a entrada no
ano lectivo de 2007/2008 com uma tão pertinente
reflexão sobre a “Avaliação na Educação Especial”.
A formadora, a professora Isabel Madureira,
depois de fazer uma retrospectiva dos modelos
de avaliação em Educação Especial, levou-nos a
analisar práticas
e instrumentos de
avaliação, conciliando muito bem
a vertente teórica
com a prática e
acentuando a tónica do contexto.
Interrogada
sobre a reorganização da Educação
Especial, iniciada
no Continente em
2006/2007 pelo
actual governo,
Isabel Madureira
confidenciou, em
tom de ironia, que
o que o ME está
a querer fazer é
o «apuramento
da raça», a separação do «trigo do
joio». Afirmando
ser indiscutível a
necessidade de
responsabilizar a
escola pelos alunos com dificuldades de aprendizagem através de práticas diferenciadas e cooperativas, a professora alertou para o papel insubstituível do docente de Educação Especial junto das
crianças com NEE nas escolas.
Em relação à CIF, Classificação Internacional de
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (já apresentada na edição n.º 75 da nossa revista), a ser
introduzida como instrumento de avaliação e de
ilegibilidade dos alunos com NEE, Isabel Madureira
referiu que só se for na versão para crianças e
nunca aquela que está no site do ME, a versão para
adultos. Além disso, a sua implementação só será
aceitável depois de uma formação adequada dos
docentes especializados e da criação de equipas
multidisciplinares nas escolas.
A avaliação na educação é uma questão complexa que requer uma permanente discussão. Como
elemento integrante e regulador das práticas peda-

gógicas, ele é decisivo na melhoria da qualidade
do ensino. Na Educação Especial, a avaliação/
/reavaliação constituem pedras basilares do nosso
trabalho atendendo a que determinam a eficácia
da nossa acção de intervenção rumo à melhoria e
ao desenvolvimento das competências dos alunos
com NEE. Estamos conscientes da relação entre
diferentes concepções de escola e diferentes avaliações. As formas de avaliação que os professores
de uma escola utilizam constituem bons indicadores
da filosofia orientadora do seu processo de ensino-aprendizagem.
Defendemos que
sejam utilizadas as
várias modalidades
de avaliação, mas
culminando num
modelo formativo,
que valorize e dignifique a diversidade e a inclusão
como uma mais
valia para a escola
democrática, comprometida com a
participação activa
de todos os alunos
e com o seu direito
ao sucesso. Para
isso, precisamos
de ajudar a mudar
a cultura tradicional da escola
e nós, docentes
da Educação
Especial, temos
uma responsabilidade acrescida
pelo facto de “obrigatoriamente” termos que trabalhar em parceria com outros professores. Se queremos realmente o sucesso dos alunos, que nunca
são meus mas sempre nossos, devemos assumir
uma postura de parceiros no trabalho do dia-a-dia
da escola e nunca a postura do “especialista” distante.
Desejamos a todos os colegas um bom ano lectivo, apesar do seu início já se revelar atribulado.
Não esqueçamos, porém, que não se melhora o sistema educativo com docentes passivos e acríticos,
simples executores mecânicos de ordens infundamentadas. Mas como diz o ditado: “Maus princípios, bons acabamentos”…
Convidamos a que partilhem connosco este
espaço na nossa revista. Ficamos à espera.
Helena Paula Freitas
(Coordenadora da Educação Especial)
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Formação Profissional

SPM ensaia novo modelo de formação
“E-learning: Produção e Distribuição de
Conteúdos” é o título da acção promovida pelo
Centro de Formação do Sindicato dos Professores
da Madeira que se iniciou no dia 20 de Novembro e
que vai decorrer até 18 de Abril de 2008, num total
de 157 horas, envolvendo 70 docentes.
O e-learning é uma forma de aprendizagem à distância que se suporta da Internet e das tecnologias
associadas. Já bastante divulgada a nível de formação para adultos (em centros de formação e em
empresas), tem vindo a ser procurado como uma
ferramenta ao dispor dos professores e dos educadores como auxiliar precioso no processo ensino/
aprendizagem, mas também na sua auto-formação.
Espera-se que, após esta formação, os participantes tenham adquirido competências que lhes
permitam utilizar novas ferramentas de produção
de conteúdos dinâmicos e interactivos para os seus
alunos que poderão constituir um complemento
fundamental às aulas, mas também uma forma de
os alunos terem sempre disponível toda a matéria,
tornando as aprendizagens mais atractivas, mais
envolventes e mais estimulantes.
Espera-se, igualmente, que os docentes em formação sejam capazes de estruturar correctamente
uma disciplina em plataforma e-learning, disponibilizando, assim, os materiais que desejarem a todos
quantos desejarem, contribuindo, desta forma, para
a formação e apoio cooperativos entre docentes da
mesma área.
Dada a grande facilidade com que, actualmente,
é possível colocar em funcionamento uma plataforma e-learning, este tipo de formação torna-se
indispensável para todos os docentes que queiram
acompanhar o futuro, quer ao nível da sua actividade profissional, quer ao nível da sua formação, pelo
que a Comissão Pedagógica do CF/SPM desenvolverá todos os esforços no sentido do aprofundamento e alargamento desta formação.

Porque “Roma e Pavia não se fizeram num só
dia”, o Centro de Formação continuará a apostar na
promoção de acções exclusivamente presenciais,
creditadas e, sempre que possível, co-financiadas
pelo Fundo Social Europeu, no âmbito do novo
Quadro de Referência de Estratégia Nacional
(QREN).
Para tanto, tem já preparado um Plano de
Formação para 2008 que inclui, não apenas acções
específicas com carácter de formação científica,
pedagógica e didáctica, mas também acções “de
banda larga” com objectivos formativos ao nível
pessoal, social e profissional que, após negociação
e aprovação pelo FSE, será amplamente divulgado
junto das Escolas e dos Professores e Educadores.
Do que atrás ficou dito se pode concluir que a
Formação Contínua de Professores é uma área
de intervenção que o Sindicato de Professores da
Madeira reputa como de importância vital, razão
pela qual foi a única Associação representativa
dos profissionais de Educação que, na Região
Autónoma da Madeira, constituiu e acreditou o seu
próprio Centro de Formação.
Todavia, e em abono da verdade, também tem
que ser dito que a intervenção de um Sindicato
não pode nem deve esgotar-se na formação dos
seus associados, sob pena de serem descurados
os aspectos que, verdadeiramente, constituem
a essência do Sindicalismo Docente. Muito mal
estarão aqueles Sindicatos que, na ausência de
uma estratégia de defesa da sua classe profissional, se limitam apenas a promover acções de
formação. Com conta, peso e medida, não podem
os professores e os educadores deixar-se enganar
por quem não consegue compatibilizar a importância da Formação com a importância da luta pela
dignificação e valorização social e material da sua
Carreira.
Rita Pestana (Directora do CF/SPM)
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Ensino Superior

Mestrado em Biodiversidade
e Conservação
O Mestrado em
Biodiversidade e
Conservação está
organizado em 2 anos
(4 semestres lectivos),
sendo o 1º ano constituído por 2 semestres
curriculares com unidades curriculares de ecologia, sistemática, genética da conservação,
conservação e gestão
de habitats naturais e
legislação aplicada à
biodiversidade. O 2º ano
é dedicado à elaboração
de uma tese original em
tema da Biodiversidade
e Conservação. Serão
admitidos candidatos
titulares de licenciatura
ou habilitação equivalente em qualquer ramo
das Ciências Biológicas
e áreas afins. Propina:
3.000€ (com facilidade
de pagamento em 3
prestações de 1.000€, ao
longo do primeiro ano
curricular).
Contactos:
Departamento de
Biologia Universidade
da Madeira Campus da
Penteada
9000-390 Funchal
Tel.: 291 705 380
Fax: 291 705 393
E-mail: secbio@uma.pt
www.uma.pt/biologia

Ensino Superior conquista subsídio de desemprego
O Conselho de Ministros
de 11/10 aprovou a concretização do direito ao
subsídio de desemprego
para os trabalhadores
do Estado sujeitos a
contratos administrativos de provimento, o

que inclui os docentes
do Ensino Superior e os
Investigadores que se
encontram com contratos
de duração limitada.
Esta situação de precariedade de emprego afecta um elevado

número de docentes do
Ensino Superior, estimado em mais de dez mil e
abrange assistentes, professores auxiliares com
provimento provisório e
docentes convidados, no
universitário, e assisten-

tes e docentes equiparados, no politécnico.
O SPM/ FENPROF
congratula-se com este
resultado, que embora
tardio, vem mais uma vez
demonstrar que a luta
vale a pena.
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MEM

As estratégias isomórficas
de transferência das aprendizagens
Têm-se multiplicado na última
década as preocupações e os
novos estudos sobre transferência
cognitiva entre disciplinas e entre
as aprendizagens escolares e o
seu uso social de onde emergiu a
construção do conceito de competências de uso pela necessidade
de tornar mais eficaz a formação
profissional, por um lado, e, por
outro, onde possa alicerçar-se
um currículo orientado para o uso
social das aprendizagens escolares
no quotidiano das nossas vidas. É
Perrenoud, provavelmente, o difusor mais esforçado desse trabalho
de teorização de um currículo
promotor de competências. Basta
pensar no insucesso da função
alfabetizadora das escolas ao
testarem-se os níveis de literacia,
isto é, os níveis de competência do

uso que se faz das aprendizagens
escolares da escrita no desempenho social quotidiano dos cidadãos
comuns. Se o que aprendemos
na escola não serve para, na vida,
resolver os seus problemas parece a muitos que a orientação do
trabalho escolar deverá inflectir
para a aquisição intelectual de
competências de uso social. Como
transferir então com maior eficácia
as aprendizagens escolares para a
sua utilização social imediata?
Já nos anos setenta do século
passado se colocara o mesmo
problema mas acentuando sobretudo as perdas verificadas entre as
aprendizagens da formação profissional dos professores e o uso que
delas faziam nas práticas pedagógicas enquanto profissionais.
Foi em 1979 que o Conseil

Franco-Québécois pour la
Prospective et l’Innovation en
Éducation (COPIE), uma equipa
franco-canadiana de especialistas
dos dois países conduziu mais
longe uma reflexão sobre a transferência das aprendizagens da
formação para as práticas sociais
de ensino.
Nesse relatório, sobre formação de professores, de 1979,
descreveram as modalidades em
uso na formação de professores
e consideraram que em todas as
experiências de formação profissional de docentes estão em jogo
as noções de transferência por
isomorfismo. Contando com os
modelos disponíveis ao tempo,
descreveram as três categorias
de estratégias isomórficas de
transferência quanto a eles mais
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inovadoras: a estratégia favorável
à aquisição de habilidades; a formação através de uma pedagogia
isomórfica e a estratégia de formação pelo projecto.
1. A estratégia favorável à aquisição de habilidades pareceu facilitar a aquisição de competências
técnicas pontuais centrando-se,
portanto, em determinadas capacidades através da utilização de
métodos como o micro-ensino,
a autoscopia e as actividades de
simulação em geral.
Parte da selecção de habilidades técnicas necessárias ao
desempenho de uma profissão
e destina-se ao seu treino e desenvolvimento. Apesar de parecer
resultar no treino de capacidades
utilizadas em rotinas simples, dificilmente resulta em processos de
transferência para situações complexas como é tão frequente nas
práticas sociais de ensino.
2. A formação através de uma
pedagogia isomórfica decorre da
identificação dos conceitos fundadores, dos princípios e da sintaxe
de um modelo pedagógico como
ingredientes estruturadores de uma
situação de formação. Na situação
da formação de professores
deverão assegurar-se as condições
organizacionais e metodológicas
que permitam aos formadores que
venham a utilizar com os seus
alunos o modelo pedagógico trabalhado, quer para utilização progressiva em sistema de alternância
sequencial dos tempos das actividades de formação institucional
com os tempos de aplicação na
prática docente quer pela prática acompanhada em supervisão
cooperada ou por um orientador
veterano após uma acção de formação prévia para iniciação formal
ao modelo pedagógico em estudo.
A formação para uma pedagogia
isomórfica centra-se fundamentalmente na organização do processo
e no respectivo acompanhamento.
3. A estratégia de formação
pelo projecto tem sido entendida
nos últimos tempos como a formação que se obtém ao longo
da realização de um projecto de
intervenção para a mudança na
profissão ou de investigação-acção
ou investigação participada, para
implementação de transformações,
requalificação ou mudanças profundas e alternativas às práticas
profissionais e sociais dos formandos implicados.

Esta estratégia de formação
pressupõe três condições estruturantes: 1) que os formandos
em situação de aprendizagem
cooperativa sejam chamados a
planificar um projecto de estudo,
de investigação ou de intervenção
para a mudança; 2) a aplicá-lo e
aperfeiçoá-lo progressivamente; e
3) que o trabalho em projecto seja
concebido e acordado explicitamente como processo de formação
colaborativa entre as partes.
O processo cíclico de planificação, execução e retroacção
reguladora, que permita a replanificação e a nova execução, assenta
num circuito de realimentação
da formação enquanto desenvolvimento social e da profissão e
estimula a utilizar as várias modalidades do projecto de formação
em ciclos temporais alternantes
ou compostos de forma a integrar
várias modalidades assentes em
formas mais complexas da organização e em ciclos mais extensos
do trabalho formativo.
A formação profissional de professores por trabalho em projectos
requer um processo ou instância
de regulação para ajustamento da
estrutura de formação com a estrutura das práticas profissionais por
ciclos sucessivos de transferência para melhoramento da acção
pedagógica e por acção reflexa da
própria actividade nos projectos de
formação.
O Movimento da Escola Moderna
como organização
formadora: o sistema
de autoformação cooperada
O dispositivo estratégico central
da autoformação cooperada no
MEM é o trabalho de formação por
projectos, no âmbito de grupos de
trabalho cooperativo. A iniciação
ao Modelo Pedagógico, construído
a partir dos esforços conjugados
desse trabalho cooperativo, realiza-se em Oficinas/Estágios para
estudo e implementação do
Modelo, por meio de uma pedagogia isomórfica.
Os dois tipos de estratégias isomórficas que constroem progressivamente a cultura do Movimento
da Escola Moderna, são, portanto,
a estratégia metodológica do trabalho por projectos em grupos
cooperativos de professores, onde
se gera o Modelo Pedagógico,
sujeitando o trabalho docente a

processos crítico-reflexivos continuados.
É a existência de um modelo pedagógico em permanente
aperfeiçoamento que permite a
utilização da metodologia da formação através de uma pedagogia
isomórfica, para apropriação do
Modelo, por parte dos que buscam
caminhos alternativos à cultura
profissional que há séculos se
reproduz. Vivencia-se, nessa iniciação, a organização social das
aprendizagens por analogia com os
procedimentos pedagógicos que
desejamos que se pratiquem nas
salas de aulas dos professores que
nela participam.
No entanto, é o carácter eco-sistémico da organização e as
suas rotinas formadoras permanentes que promovem o desenvolvimento profissional e cultural dos
associados do MEM em autoformação cooperada. É um elevado
nível de participação cooperativa
na organização formadora o que
mais aperfeiçoa os desempenhos e que melhor contribui para o
desenvolvimento da profissão. O
sistema de autoformação cooperada é constituído por um conjunto
de dois dispositivos integrados de
actividades: as actividades dos
Núcleos Regionais e as actividades
de âmbito Nacional.
As actividades dos Núcleos
Regionais integram, respectivamente, os Projectos de grupos de
trabalho cooperativo, os Sábados
Mensais de animação pedagógica,
as Jornadas de animação pedagógica, os Seminários de pedagogia, as Oficinas de produção de
escrita, as actividades de Extensão
Pedagógica e os Conselhos de
Núcleo.
As actividades Nacionais integram os Encontros Nacionais de
especialidade, o Encontro Nacional
da Páscoa, o Congresso Anual
e o Conselho de Coordenação
Pedagógica.
Os Projectos dos Grupos
de Trabalho Cooperativo
Os grupos de trabalho cooperativo são a unidade de formação
básica do sistema de auto-formação cooperada que configura
o MEM. Tais grupos, em autoformação, actuam nos Núcleos
Regionais assentes em projectos
de trabalho de apoio às práticas
profissionais concretas ou ao apro-
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fundamento teórico no âmbito das
Ciências da Educação. Trata-se de
projectos profissionais formativos
que se desenvolvem quer para fins
de estudo ou investigação, quer
para produção de novos meios
de apoio à educação escolar ou à
formação de outros professores.
Satisfazem assim as competências previstas no artigo 42.º que
regulamenta o Estatuto associativo
do MEM onde se declara que “os
grupos de trabalho cooperativo são
estruturas de formação que têm
como objectivo principal:
a formação permanente dos
sócios, através da avaliação e
planificação das práticas de intervenção escolar (função técnico-pedagógica); da construção e partilha de instrumentos de trabalho
pedagógico (função instrumental) e
o aprofundamento teórico das práticas e partilha de documentos de
investigação (função científica)
Os projectos de trabalho são delineados
no início de cada ano
lectivo e fixados em
texto onde constem,
respectivamente, o nome
dos participantes que
integram o projecto; o
prazo de tempo contratualizado para realizar o
trabalho e a periodicidade dos encontros do
grupo; a definição da
temática, problemática
ou tipo de intervenção
objecto de trabalho ou
estudo; a justificação,
fundamentação ou contextualização teórica do
objecto de trabalho; os
efeitos que se pretendem alcançar
com esse trabalho; a informação
sobre os processos de trabalho e
os recursos materiais e documentais de apoio a utilizar; os produtos
a construir; e as formas de comunicação e difusão das produções
onde se clarificam quer as modalidades de apresentação, quer a
agenda da sua divulgação.
Os Sábados Mensais
de animação pedagógica
É nos Sábados Mensais de animação pedagógica de cada Núcleo
Regional, abertos a todos os professores das escolas locais, que
os sócios do MEM vão relatando e
mostrando o trabalho pedagógico
com os seus alunos distribuídos

por salas correspondentes à actividade dos vários ciclos de ensino
– relatos de práticas.
Num colóquio, em plenário, os
mesmos professores debatem um
tema transversal do trabalho pedagógico, da política da educação ou
da investigação realizada sobre a
cultura pedagógica do MEM.
As Jornadas de Animação
Pedagógica
Habitualmente os Núcleos
Regionais promovem uma Jornada
no início do ano escolar para
mobilização do maior número de
associados e de outros professores e profissionais de educação
da região onde trabalham, que
reproduz a estrutura do Congresso
Anual do MEM a nível regional e
que serve igualmente para divulgar o plano de actividades do
Movimento nas respectivas áreas

territoriais e os eventos programados a nível nacional.
Os Seminários
de pedagogia
Os Seminários de pedagogia
destinam-se a apoiar projectos
para desenvolvimento conceptual,
no âmbito da teorização que o
estudo das práticas pedagógicas
dos membros do MEM vão requerendo. Centram-se predominantemente em projectos de pesquisa
ou em círculos de leitura aprofundada, podendo também sustentar
Projectos de Aprofundamento do
Modelo Pedagógico do MEM, acreditados pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação
Contínua e integrados no sistema

de formação contínua creditada.
As Oficinas
de produção de escrita
As Oficinas de escrita congregam parcerias de produção de
textos colectivos ou construção de
relatos individuais de actividade
pedagógica (os relatos de práticas),
ou os diários de reflexão pedagógica. São estruturas de sustentação
cooperada da produção escrita
dos professores, promotoras
da formação e da edição, quer
para alimentar a Revista Escola
Moderna, quer para apoiar acções
de formação ou a difusão de textos
por outros meios e suportes, designadamente o livro, a imprensa de
especialidade ou a edição virtual.
As actividades
de extensão
pedagógica
As actividades de
extensão pedagógica
são constituídas por programas de colaboração
contratualizados com
outras organizações
pedagógicas de professores, com instituições
de formação de professores e de investigação nas Ciências da
Educação, ou de serviços e estabelecimentos de educação envolvidos em actividades de
formação, supervisão e
animação pedagógica,
sob a forma de trocas
de serviços.
Integram-se também nestas
actividades de extensão a difusão
do Modelo Pedagógico através
da disponibilização de Oficinas
de Iniciação, complementadas
por Estágios de formação, que
permitem a apropriação das práticas pedagógicas do MEM por
educadores e professores que
graciosamente as frequentam. As
actividades de extensão pedagógica, promovidas nos Núcleos
Regionais, constituem meios acrescidos de formação para os que,
rotativamente, vão desempenhando as funções de formador ou de
formadores em parceria.
O Conselho de Núcleo
É o centro propulsor do trabalho
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dos grupos, da regulação e desenvolvimento dos projectos de trabalho cooperativo de cada Núcleo e
da iniciação e aprofundamento do
modelo pedagógico.
O Conselho de Núcleo desempenha a função de cooperação
formativa, análoga à do Conselho
de Cooperação Educativa que tem
lugar nas práticas educativas dos
professores do MEM. Constituise, portanto, como um dispositivo
de agregação das experiências
profissionais realizadas pelos seus
associados nos respectivos locais
de trabalho (escolas ou outras instituições e serviços) e pelos grupos
de trabalho cooperativo nos seus
projectos. É a instância fundamental de inter-regulação das acções
de cada Núcleo, o instrumento
multiplicador das ideias e a plataforma colectiva de coordenação
da pesquisa e da formação. Nele
se articulam e sustentam o planeamento, a execução e a avaliação
cooperadas. Nele se alimenta a
comunicação e se dinamiza o processo interactivo e motivacional
que alicerça todo o Movimento.
As Actividades de âmbito
Nacional são agendadas a partir das orientações decorrentes
do balanço feito nos Encontros
Nacionais de Páscoa e formalizadas na sessão de encerramento
do Congresso Anual, a partir das
necessidades detectadas para
aperfeiçoamento e promoção da
pedagogia no MEM. Integram,
como já foi referido:
Os Encontros Nacionais
de especialidade
Os Encontros Nacionais de
especialidade reúnem os profissionais afectos aos ciclos de ensino,
da formação especializada ou da
formação contínua. Envolvem,
normalmente, a análise de casos
e de situações concretas da profissão, no domínio respectivo, e a
reflexão teórica em torno de uma
ou mais comunicações previamente acordadas, convergindo com os
campos teóricos em que o MEM se
desenvolve.
O Encontro Nacional
da Páscoa
O Encontro Nacional da Páscoa
é dedicado ao trabalho de balanço
formal da vida do Movimento para

análise das recolhas de informação, preparadas para esse fim,
sobre o sistema de autoformação
cooperada e sobre o desenvolvimento das acções de iniciação ao
modelo pedagógico.
Grupos de trabalho que integram
elementos dos vários Núcleos
Regionais estruturam, a partir
dessa avaliação e reflexão crítica,
propostas orientadoras para os
planos de actividade do ano escolar seguinte.
Uma das sessões desse encontro destina-se, habitualmente, à
análise das formas de interpretação
das políticas educativas e à avaliação de ocorrências significativas
nas escolas e agrupamentos a
nível do país.
O Congresso Anual
O Congresso Anual do MEM
realiza-se no período de encerramento do ano escolar e desenrolase ao longo de quatro dias na
segunda quinzena de Julho. Os
professores e outros profissionais
de educação do Movimento relatam, simultaneamente em nove ou
dez salas de uma escola ou instituição de ensino superior, situações
da sua prática pedagógica ou dos
seus projectos de investigação,
nos vários ciclos de ensino. Tais
relatos sujeitos a debate crítico são
quase sempre apoiados pela mostra de documentos autênticos ou
de réplicas dos que constituem a
alargada exposição de trabalhos de
alunos ou formandos que complementa as oito a nove dezenas de
relatos de práticas apresentados
em congresso.
A sessão de abertura integra,
normalmente, uma conferência,
proferida por um investigador
convidado. Nas tardes dos dias
seguintes, duas sessões plenárias
sob forma de painel, integrando
elementos dos vários ciclos de
ensino, apresentam as formas particulares de abordar as actividades,
as estruturas e os instrumentos de
organização do trabalho curricular,
enquadrado pelo modelo pedagógico do MEM. No último dia, um
plenário constituído por um Fórum
de debate livre sobre o MEM, antecede o encerramento.
O Conselho de Coordenação
Pedagógica
O Conselho de Coordenação

Pedagógica decorre normalmente
na sede do MEM, em Lisboa, no
primeiro sábado de cada mês. É
o órgão colegial de governo do
Movimento, integrando-se nele a
Direcção executiva, os membros
das Comissões Coordenadoras
dos Núcleos, os que integram as
Comissões Permanentes nacionais
(Revista, Formação, Centro de
Recursos) e todos os sócios que
decidam nele participar. É, pela sua
natureza dinamizadora, o motor da
vida no MEM, a instância onde se
monitoriza mensalmente o trabalho
dos Núcleos, se procede à regulação progressiva dos projectos
de trabalho e se congregam ideias
e esforços para tornar mais congruente o desenvolvimento democrático da pedagogia escolar e da
cultura profissional que emerge da
formação. As tardes dos Conselhos
do primeiro e segundo trimestres
do ano escolar destinam-se à
actualização e aperfeiçoamento
pedagógico dos que participam
nas actividades de coordenação
pedagógica no MEM.
Os Recursos de Apoio
Permanente à Formação
Constituem meios de apoio ao
desenvolvimento cooperado da
formação os Centros de Recursos
nacional e regionais, a Comissão
Permanente de apoio à formação,
o Centro de Formação acreditada,
a Revista Escola Moderna, e a
Página Web do Movimento: www.
movimentoescolamoderna.pt.
Sublinhe-se, em conclusão, que
o Movimento da Escola Moderna
radica num sistema ecológico de
formação em rede: um ambiente
formador auto-sustentado, gerado
por uma dinâmica interactiva e
cooperante que promove a sócioconstrução das aprendizagens da
profissão e da cidadania. E como
os comportamentos se estruturam
na interacção com os ambientes
(Bronfenbrenner, 1987), é o aperfeiçoamento continuado e dialógico
da organização formadora que vai
assegurando a progressiva congruência ético-pedagógica, o clima
de coesão emocional, e o desenvolvimento profissional dos que
mutuamente se formam na construção duma educação contemporânea, plasmada pelos valores
da cultura democrática.
Sérgio Niza
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Sublinhado

ECD Madeira

Das “trapalhadas”
às negociações rejeitadas

Docentes madeirenses merecem maior protagonismo no “filme” do ECD Madeira.

O filme do ECD Madeira poderá
estar próximo do final, cumpridas
que foram as três partes essenciais: I - «Da Esperança à Pressa»; II
- «Da Pressa às “Trapalhadas”; III Das “Trapalhadas” às Negociações
Rejeitadas”. O desenlace será
conhecido, provavelmente, nas vésperas da quadra natalícia, quando
Monteiro Dinis, o Representante
da República, tornar pública a sua
decisão: devolver à Assembleia
Legislativa ou promulgar.
Das I e II partes, demos conta
nos dois números anteriores da Prof
Magazine. Resta abordar as cenas da
III, a que acabou de ser rodada, na
Assembleia Legislativa da Madeira.
As “trapalhadas” continuaram,
nomeadamente com na primeira
tentativa de audição parlamentar
aos parceiros sociais, quando a 6.ª
Comissão Especializada Permanente
de Educação, Desporto e Cultura,
cujo presidente é Jorge Moreira, na
sua convocatória solicitou a presença
deles «para um debate» sobre a proposta governamental e os projectos

de ECD Madeira da oposição. O SPM
apresentou-se no parlamento com
uma delegação de dirigentes, mas
fez questão de dizer que estava lá
apenas para participar num debate,
não para apresentar parecer sobre os
documentos em discussão, até porque não lhe competia fazer o trabalho
dos deputados na selecção do texto
final que deveria ser objecto de negociação colectiva, nos termos da lei
23/98, de 26 de Maio. Jorge Moreira
pediu desculpas pelo erro e cancelou
os trabalhos, adiando a audição parlamentar para o dia 15.
SPM exige negociação séria
Tendo notado que a 6.ª Comissão
não estava com intenções de promover a negociação colectiva, ainda
antes da reunião do dia 15, o SPM
deu uma conferência de imprensa
onde exigiu uma negociação séria
do ECD Madeira e enviou um ofício à referida comissão, exigindo o
cumprimento rigoroso da lei, não só
para que o diploma a ser aprovado
na Assembleia cumprisse todos os

trâmites legais mas, sobretudo, para
que fossem, finalmente, acolhidas as
principais sugestões dos educadores
e professores representados por este
Sindicato.
Na audição parlamentar, o SPM
voltou a insistir nestas questões jurídicas, sem no entanto deixar de apresentar por escrito os princípios que
considera fundamentais para dotar a
RAM de um bom ECD.
Apesar disso, Jorge Moreira, num
debate televisivo, deu sinais de que
não iria promover a negociação colectiva, alegando que a mesma já teria
sido efectuada, quando o dossier
estava nas mãos da SREC, e que
havia actas que comprovavam a sua
concretização. Por se tratar de uma
mentira descarada, o SPM deu uma
conferência de imprensa para desafiar o referido deputado a apresentar
publicamente essas actas, repto este
que não foi aceite, pois, até à data,
elas ainda não foram tornadas públicas, porque simplesmente não existem. Francisco Fernandes ainda veio
a público confirmar as declarações
do presidente da 6.ª Comissão, mas
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Sublinhado

Docentes da Madeira fizeram greves, manifestações, vigílias e concentrações porque querem ver reconhecido o seu valor.

deu mostras de não saber o que é a
negociação colectiva, porque falou em
auscultação aos sindicatos, que não
é a mesma coisa, e esqueceu-se que
as reuniões havidas na altura em que
o Governo Regional estava demissionário, mesmo que as queira catalogar
de negociações, na prática, não são,
porque essa não é uma competência
dos governos de gestão.
Pior do que esta tentativa de baralhar e confundir os docentes, é assistirmos a declarações públicas de um
pseudo sindicato de professores que
confirma a tese do poder, dizendo que
houve negociações. Das duas uma:
ou também não sabe o que é a lei da
negociação colectiva, o que é muito
grave para uma organização sindical,
ou, então, está a mentir descaradamente, por razões que em nada dignificam aqueles que se auto-intitulam de
paladinos do sindicalismo moderno e
responsável.

generalidade, de uma das propostas
de ECD Madeira, apresentadas ao
parlamento. Em apenas uma semana, conseguiu-se desencadear uma
acção de informação e mobilização
dos professores da RAM com resultados extraordinários, segundo as
palavras de Mário Nogueira, que,
proporcionalmente, igualavam a concentração de professores do dia 5 de
Outubro de 2005, em Lisboa.
A contra-informação governamental e dos seus apêndices foi feroz,
com acusações de ingratidão e injustiça dos docentes madeirenses em
relação ao Governo Regional, mas a
verdade venceu, já que Jorge Moreira
e Francisco Fernandes acabaram por
reconhecer que a proposta governamental de ECD Madeira não é ambiciosa, embora justificando-se com a
necessidade de respeitar a intercomunicabilidade, exercício retórico tipo
“desculpa de mau pagador”...

A Concentração

Solicitação de audiências

Perante o facto consumado de
que a maioria parlamentar estava
a assumir uma postura arrogante e
intransigente relativamente à negociação colectiva, o SPM mobilizou os
docentes para uma grande concentração/plenário, junto à Assembleia
Legislativa, no dia 6/11, data em que
se perspectivava a aprovação, na

Para tentar inverter o rumo dos
acontecimentos, o SPM jogou a
sua última cartada nesta fase de
discussão na especialidade do ECD
Madeira: solicitou audiências ao
Presidente da Assembleia Legislativa
da Madeira e ao Presidente do
Governo Regional, tendo ambos feito
algumas diligências. Miguel Mendonça

exarou um despacho a recomendar a
negociação colectiva com o SPM, na
6.ª Comissão, mas a maioria laranja
não lhe deu ouvidos, alegando que
o regimento não previa essa figura
(como se ele estivesse acima da lei da
negociação...). Alberto J. J., por sua
vez, também exarou um despacho
em que mandava a SREC falar com
o SPM, mas também ele foi desautorizado, pois a referida Secretaria
limitou-se a pedir propostas por
escrito para fazer chegar à Comissão
de Educação, o que foi feito, mas
claramente como mera formalidade. A
falta de vontade política para dotar a
RAM de um bom ECD é mais do que
evidente e poderá ter como estratégia
subjacente fazer com que o famigerado diploma da Ministra seja aplicado
aos docentes e professores que exercem funções nesta terra. Oxalá que
estivéssemos enganados, porque,
apesar de tudo e por uma questão
de honestidade intelectual, sempre é
preferível que seja aplicado o «ECD da
SREC».
A parte final desta longa metragem será rodada, a partir de
agora, no Palácio de S. Lourenço.
Independentemente do que decidir o
Representante da República, o final
feliz está fora de hipótese. Ele apenas
fez parte da “encenação”...
João Sousa
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Cronologia do ECD Madeira
29/11/06 – Mário Nogueira, em
declarações ao Diário de Notícias
do Funchal, disse que concordava
que a RAM avançasse com um
ECD Regional, desde que viesse
«melhorar a situação funcional e
seja melhor para os professores» da
Madeira, mas alertou que poderia
ser “um pau de dois bicos”;
01/02/07 – SPM foi ouvido na
DRAE, onde apresentou os seus
princípios orientadores para a elaboração de um ECD Regional;
16/2/07 – Secretaria Regional
de Educação dá conferência de
imprensa para anunciar que a sua
proposta de ECD Regional estava
em discussão pública, tendo, na
ocasião, o Secretário Regional de
Educação referido que a eficácia do
ensino não pode ser feita contra os
professores mas com o seu apoio;
16/2/07 – Secretário Regional de
Educação, em entrevista à RTP/M,
declara que o ECD Regional pretende expurgar os aspectos mais contestados do diploma nacional;
19/2/07 – Demissão do Governo
Regional da Madeira;
17/4/07 – 2.ª reunião do SPM com
a Secretaria Regional de Educação,
na Sala de sessões do Centro de
Formação Profissional com a presença do Secretário Regional de
Educação e restantes sindicatos,
com o objectivo de consensualizar
em torno de uma versão final de
proposta de ECD Regional;
30/4/07 – Convite à Coordenadora
do SPM por parte da Secretaria
Regional de Educação, através do
Director Regional de Administração
e Educação, dr. Jorge Morgado,
para estar presente numa conferência de imprensa de exaltação do
ECD Regional, no dia 5/5 (véspera
de eleições); o convite foi recusado
e a conferência foi dada apenas
pelo Sindicato Democrático dos
Professores e sem a tutela;
06/5/07 – Eleições para a
Assembleia Legislativa da Madeira;
21/06/07 – O Governo Regional
aprovou, em conselho de governo,
a proposta de Decreto Legislativo
Regional que estabelece o Estatuto
da Carreira Docente Regional;
10/10/07 – SPM dá conferência de
imprensa a exigir uma negociação

série e efectiva do ECD Madeira;
10/10/07 - Primeira tentativa de
audição parlamentar sobre as três
propostas de ECD Regional, na 6.ª
Comissão de Educação, Desporto
e Cultura da Assembleia Legislativa
da Madeira, que não se realizou
porque a convocatória remetia para
uma reunião-debate, o que determinou o cancelamento da mesma e o
consequente pedido de desculpas;
12/10/07 – SPM solicita à 6.ª
Comissão da AL negociação colectiva, nos termos da lei 23/98;
15/10/07 – Audição parlamentar na
Assembleia Legislativa da Madeira,
onde o SPM apresentou parecer
com os princípios que considera
fundamentais na elaboração de um
ECD para a RAM;
23/10/07 – Assembleia Geral de
Sócios do SPM aprova moção «Por
um ECD Regional que dignifique a
classe docente e melhore a qualidade da educação»;
23/10/07 – No programa televisivo da RTP/M, o Presidente da
6.ª Comissão Especializada de
Educação, Desporto e Cultura da
Assembleia Legislativa da Madeira,
dr. Jorge Moreira, acusa os docentes madeirenses de ingratidão
e injustiça para com o Governo
Regional, alegando que participaram na construção do projecto
governamental como comprovam
actas das reuniões havidas;
24/10/07 – SPM faz um desmentido
público relativamente às acusações
de Jorge Moreira, a quem lança o
desafio público de apresentar as
alegadas actas;
26/10/07 – Em declarações a
alguns órgãos de informações, o
Secretário Regional de Educação
também acusa o SPM de ingratidão
e injustiça, pois considera que participou nas negociações, embora
com «reservas mentais»;
01/11/07 – SPM anuncia, através
de conferência de imprensa, que vai
promover uma concentração/plenário de docentes, junto à Assembleia
Legislativa, no dia 6/11;
02/11/07 – SDPM dá conferência
de imprensa para manifestar, uma
vez mais, o seu apoio à proposta de
ECD do Governo Regional;

03/11/07 – Carta do leitor, publicada no DIÁRIO e assinada por Maria
Gomes, acusa SDPM de traição aos
professores e de colagem ao poder;
05/11/07 – No Telejornal da RTP/M,
Marília Azevedo (Coordenadora do
SPM) debate com Jorge Morgado
(Director Regional de Administração
Educativa a proposta governamental de ECD, tendo-a classificado
como «apenas menos má do que a
da Ministra», mas longe de ser boa;
06/11/07 – Secretário Regional de
Educação, Francisco Fernandes,
em artigo de opinião no Jornal da
Madeira, tenta demonstrar que a
proposta governamental de ECD
Madeira «é o resultado de um procedimento de auscultação e negociação»;
06/11/07 – Grande Concentração/
/Plenário junto à Assembleia
Legislativa, com Mário Nogueira
(FENPROF) e Graça Meneses
(SPRA), aprova moção «Por um
ECD Regional que dignifique a classe docente e melhore a qualidade
da educação», que foi entregue ao
Presidente do parlamento madeirense;

07/11/07 – Assembleia Legislativa
da Madeira aprova, na generalidade, a proposta governamental de
ECD Madeira apenas com votos
favoráveis do PSD;
12/11/07 – SPM solicita audiências ao Presidente da Assembleia
Legislativa e ao Presidente do
Governo Regional;
19/11/07 – Dirigentes do SPM
são recebidos pelo Presidente da
Assembleia Legislativa, dr. José
Miguel Mendonça, a quem exigem
a negociação colectiva do projecto
de ECD Madeira;
22/11/07 – O PSD aprova sozinho
o diploma do ECD Madeira, na
votação final global.
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Notas Jurídicas
Notícias Jurídicas
Estatuto da Carreira Docente Regional – situação
actual
À proposta de Estatuto da Carreira Docente Regional
apresentada pelo Governo Regional, à Assembleia
Legislativa da Madeira (ALM), juntaram-se dois projectos
de diploma da autoria do Partido Comunista Português
e do Partido Socialista. A 6ª Comissão Especializada
de Educação Desporto e Cultura fez subir ao Plenário
os três documentos para que resultasse um único que
reunisse as melhores propostas.
É esse documento que a 6ª Comissão estava obrigada,
por lei, a negociar com os sindicatos representativos
dos docentes para depois ser aprovado em Plenário da
ALM. Votado o diploma, foi remetido para apreciação do
Representante da República, que o mandará publicar ou
devolverá à Assembleia Legislativa se entender que o
mesmo não está em conformidade.

Legislação publicada
Nacional
- Dec. Lei n.º 261/2007, 17/07 - regulamenta a Lei n.º
47/2006, de 28 de Agosto, que define o regime de avaliação, certificação e adopção dos manuais escolares
bem como os princípios e objectivos a que deve obedecer o apoio sócio -educativo relativamente à aquisição e
empréstimo de manuais escolares.
- Portaria n.º 792/2007, 23/07 - define o regime de
preços convencionados a que fica sujeita a venda de
manuais escolares e de outros recursos didáctico pedagógicos dos ensinos básico e secundário.
- Portaria n.º 803/2007, 24/07 - adita vários cursos ao
elenco de cursos reconhecidos como habilitação para a
docência nos grupos e subgrupos do ensino vocacional
da música.
- Despacho nº 16 149/2007, 25/07 – introduz um tempo
lectivo para a formação em Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) no 8º ano de escolaridade.
- Decreto-Lei n.º 272/2007, 26/07 – introduz reajustamentos nos planos de estudo do Ensino Secundário e
reforço de carga horária nalgumas disciplinas.
- Portaria n.º 817/2007, 27/07 - define o regime jurídico
dos cursos de educação e formação de adultos, designados por cursos EFA, de nível básico e secundário e de
níveis 2 e 3 de formação profissional.
- Despacho n.º 16 996/2007, 02/08 - reconhece, para
efeitos de concurso, a habilitação profissional ao nível
do 3.º CEB e do Ensino Secundário e no grupo em que
foi realizada a prática pedagógica supervisionada, aos
docentes detentores do curso de Formação Educacional.
- Despacho n.º 17 180/2007, 03/08 - reconhece, para
efeitos de concurso, a habilitação profissional ao nível
do 2.º CEB e no grupo em que foi realizada a prática
pedagógica supervisionada, aos docentes detentores do
curso de Formação Educacional.
- Despacho normativo n.º 28/2007, 03/08 – determina a
realização dos exames nacionais de Língua Portuguesa
e Matemática no 9º ano e fórmula de cálculo da classificação final, pelos alunos do ensino recorrente nocturno.
- Lei n.º 38/2007, 16/08 - aprova o regime jurídico da
avaliação da qualidade do ensino superior.
- Despacho n.º 18 812/2007, 22/08 – determina o apoio

financeiro aos estabelecimentos de Educação PréEscolar do Ministério da Educação para o ano lectivo
2007/2008.
- Lei n.º 47/2007, 28/08 – altera o regime de acesso ao
direito e aos tribunais, atenuando, embora muito pouco,
as dificuldades de acesso aos cidadãos de menores
recursos.
- Lei n.º 52/2007, 31/08 – adapta o regime da Caixa
Geral de Aposentações ao regime geral da segurança
social em matéria de aposentação e cálculo de pensões.
- Dec.Lei n.º 308-A/2007, 05/09 - estabelece medidas
de incentivo à natalidade e de apoio às famílias com
maior número de filhos, o reconhecimento do direito
ao abono de família pré -natal uma vez atingida a 13.ª
semana de gestação e a majoração do abono de família
para crianças e jovens, após o nascimento do 2.º filho e
dos seguintes.
- Dec.Lei n.º 309-A/2007, 07/09 – cria um sistema específico de empréstimos a estudantes e bolseiros do ensino
superior.
- Lei n.º 62/2007, 10/09 - estabelece o regime jurídico
das instituições de ensino superior, regulando designadamente a sua constituição, atribuições e organização, o
funcionamento e competência dos seus órgãos e, ainda,
a tutela e fiscalização pública do Estado sobre as mesmas, no quadro da sua autonomia.
- Resolução do Conselho de Ministros n.º 137/2007,
18/09 - aprova o Plano Tecnológico da Educação.
- Portaria nº 1260/2007, 26/09 – define a realização dos
contratos de autonomia entre as escolas e as respectivas
Direcções Regionais de Educação.
- Portaria nº 1277/2007, 27/09 – aprova o modelo de
requerimento do abono de família pré-natal e do abono
de família para crianças e jovens.
- Portaria nº 1322/2007, 04/10 – ajusta a gestão do
currículo, a carga horária e a avaliação dos cursos do
ensino secundário na sequência do Decreto-Lei n.º
272/2007, 26/07.
Regional
- Portaria n.º 22/2007, 01/03 - fixa a taxa a cobrar pelo
início do processo tendente ao reconhecimento, validação e certificação de competências pelos Centros de
Novas Oportunidades.
- Despacho n.º 16/2007, 17/07 - calendário Escolar
Regional 2007/2008.
- Portaria n.º 73/2007, 20/07 - estabelece as normas
reguladoras das condições de frequência e dos critérios
de admissão nas unidades de educação Pré-Escolar e
no 1.º ano do 1.º CEB.
- Of. Circ. n.º 22/2007, 07/08 – orientações sobre realização de eleições para os órgãos de gestão dos estabelecimentos públicos da RAM.
- Of. Circ. n.º 26/2007, 31/08 – orientações sobre realização de eleições para os órgãos de gestão dos estabelecimentos públicos do 1º CEB da RAM.
- Despacho n.º 25/2007, 13/09 - designação do
Coordenador das TIC nos estabelecimentos públicos do
ensino básico com ou sem unidades de educação préescolar e do ensino secundário com salas de tecnologias
de informação e comunicação.
- Of. Circ. n.º 12/2007, 11/10 – orientações sobre termo
de serviço, vencimento e divulgação das situações de
aposentação.
Manuel Menezes
(Atendimento e Apoio a Sócios do SPM)

Sobre estes assuntos, sugere-se a consulta do nosso site em www.spm-ram.org
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Soltas

Seguros de saúde sócios SPM

Renovação e melhores condições
O Sindicato dos Professores da
Madeira conseguiu renegociar o
pacote de seguros que possui com
a Seguradora Açoreana garantindo
melhores condições e prémios.
Proximamente serão divulgadas
informações mais detalhadas sobre
as condições, prémios, procedimentos e meios disponibilizados aos
sócios.
No entanto, resumimos já algumas
das novidades sobre os seguros:
- Redução do prémio (mensalidade) do seguro de saúde de grupo –
Mod. A que abrange todos os sócios
e é pago pelo SPM.

Regalias aos Sócios

- Redução dos prémios do seguro
complementar de saúde (Mod. B e
Plano Integrado).
- As novas mensalidades (mais
baixas) já estão em vigor desde
Agosto de 2007.
- Redução dos prémios dos segu-

ros de acidentes de trabalho (funcionários e dirigentes) e de instalações.
- Será enviado a todos os sócios
um folheto com as informações e
indicações mais relevantes sobre os
seguros e os procedimentos a adoptar.
- Está a ser criado um site onde
podem ser consultadas todas as
informações relativas aos seguros, colocar questões, descarregar
impressos, etc.
- Haverá uma linha azul, durante
o horário de expediente, pela qual
podem ser colocadas questões e
dúvidas.
A Direcção do SPM

O SPM apresenta as mais recentes “aquisições” para a nossa lista de patrocinadores,
a qual não dispensa uma consulta, na íntegra, no endereço electrónico do SPM.

ALOJAMENTO/VIAGENS
Quinta do Agrinho - Turismo Rural
www.agrinho.com
Lugar do Assento
4845-040 Valdosende-Gerês
10% - alojamento
Lugar ao Sol
www.lugaraosol.com
Rua Ponte de Lima, 12
Utb. Sol das Quintinhas
2820-525 Charneca da Caparica
Tel/Fax: 212 970 488
e-mail: apoioaocliente@lugaraosol.pt
Campanha de Natal - Encomende online 7 noites de alojamento,
em duplo, por apenas 60 euros, e receba +7 noites de bónus!
ESTÉTICA
Cellullem Block - Estética, Beleza e Bem Estar
Avenida Arriaga, nº 75
Conjunto Monumental Infante 1º, Sala 6
Telefone: 291 001 922
10% - Produtos
10% - Tratamentos Intensivos
Regalias na jóia e mensalidades do CELGYM CLUB

EDUCAÇÃO/CULTURA
LECTURA, Livraria, Lda
Livraria NOBEL
Rua do Vale da Ajuda, nº 122
Funchal
15% - Artigos de escritório e material escolar
10% - Livros
PERFUMARIA
Perfumaria AROMA
Rua 31 de Janeiro, 13
Funchal
Rua Câmara Pestana, 19
Funchal
Centro Comercial Infante, Avenida Arriaga
Funchal
12% de desconto
SAÚDE E BEM ESTAR
Madeira Medical Center, SA
www.mmcenter.com.pt
Rua do Hospital Velho, 23-A
Tel: 291 003 300
Acesso ao Cartão Madeira Saúde sem qualquer custo.
Benefícios do Cartão:
- desconto em diversos serviços (consultas, consultas
domiciliárias, meios de diagnóstico, etc.)
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Boas Festas e Feliz Ano Novo!

