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AANDAEP é relativamente recen
te Enasceu emjunho de 20091 etem
PresidentedaAssociaçãoNacionaldeDiretores deAgrupamentos eEscolasPúblicas
vindo, de forma séria, persistente e
colaborativa afazer o seu trabalho,
O representante dos diretores das escolas públicas pede ao Ministério da Educação mais
no apoio que dá aos diretores e cli
es
reções executivas, tendo como pano
confiança em quem desempenha o cargo. O que incluiria autorização para contratar docent
de fundo a defesa da qualidade da
ério
minist
lizar
onsabi
desresp
pode
e tomar decisões pedagógicas. Municipalização não
escola pública, que conta com ex
celentes professores e funcionários.
Já no governo em que Nuno Crato
foi ministro, sobretudo no seu últi
mo ano de mandato, fomos ouvidos (formale informalmente) sobre
assuntos diversos, propostos por
nós ou sobre os quais nos foi pedi
da opinião. Este governo desde o
início que nos consideraparceiros,
atendendo às diversas reuniões e
auscultação quejá mantivemos até
esta data. Quem ganha é o sistema
educativo. O caminho terá de ser
este, o da cooperação, colaboração
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e comprometimento.
Mas não estão aperderimportân
Para aAssociação Nacional
cia, com o fim das contratações,
de Diretores de Agrupamentos
por exemplo?
e Escolas Públicas [ANDAEP)
O diretor é muito bem aceite pelos
é fundamental recuperar
alunos, professores, funcionários e
o mecanismo que lhes pennitia
comunidade educativa, acarinha
contratar professores?
do portodos.Asuaimportância não
Pelo menos às escolas TEIP [Terri
está relacionada com o poder que
tórios Educativos de Intervenção
detém, mas antes com a forma
Prioritárial e com contrato de au
como desenvolve a sua atividade
tonomia, devia ser-lhes conceclida
em prol do sucesso educativo dos
a faculdade de contratar alguns
alunos. E isto que move os direto
professores (horários das necessi
res e as suas equipas, motivados
dades residuais),tendo em conta o
pelos excelentes profissionais que
seu projeto educativo, com recur:
os acompanham diariamente, na
so a critérios o mais objetivos pos
escola, que tudo fazem para o su
sível, aprovados em conselho pe
cesso dos alunos, mesmo quando
dagógico e validados pelo conselho
não têmo apoio adequado datute
geral. Através de uma reserva de re
la. A figura do diretor ganha cada
crutamento que agilize a colocação
vez mais uma expressão muito po
e a substituição dos professores.
sitiva no sistema educativo.
Está o sistema de ensino prepa
No processo de municipalização,
rado para confiar nos diretores?
como estão as escolas a ser envol
O sistema de ensino confia nos di
vidas?
retores, pois são altamente capaci
Devem ser definidas objetivamen
tados para as funções que desem
te as competências/funções a trans:
penham. Se repararmos bem, gran
ferir sendo desaconselhável que,
de parte dos diretores das escolas
em nome da “eficácia e eficiência”
valem-se da experiência, pois exer
eda proximidade (aprincipal maiscemafunçãohámuitos anos, sendo
-valia), valha tudo. Uma correta e
reconhecidos pelas comunidades
clara definição de competências a
educativas. São estes profissionais
nível central, municipal e escolar
que muitas vezes fazem de fiel de
evitará posteriores conflitos de in
uma balança, em que num prato
e deverá ser salvaguarda
teresses
nas
confiança
de
falta
A
diretores.
estão os interesses dos sindicatos e uma instituição educativa, comum
se pretende que em cada
Não
do.
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A
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no outro a política educativa re papel de grande responsabilidade,
confiança nos seus lideres, os dire município exista um mim-ME, des
presentada pelo Ministério da elegendo osdiretoresdeumaforma
por parte do ME, afeta o per responsabilizando-se por comple
tores,
Agrupamento
‘Diretor do
Educação (ME). Este equili’brio tem democrática, pois os seus elemen
curso da educação. Esta carece de to este setorgovemamental e, muito
de Escotas Dr. Costa Matos,
sido apanágio na defesa intransi tos também foram eleitos pelos seus
sinais exteriores deverdadeiracoo menos, que se criem empresas mu
em Vila Nova de Gaia.
gente da escola pública. O ME só pares. Porém, caso o entendimen
peração, que tardam em ser dados nicipais de educação que retirariam
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tem razões para acreditar nos seus to generalizado sejaoutro, estamos
por parte dos governantes, ou que as escassas margens de autonomia
Nacional de Diretores de
diretores! Estes pretendem uma li cá para o discutir, sçndo certo que
são transmitidos quando estes se de que as escolas dispõem, abrindo
Escolas
s
e
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derança (e gestão) orientada para apesar deo diretorserum órgão uni
sentem incapazes de per si resolver lugar à politização e à dependência
Públicas (ANDAEP).
a autonomia e aresponsabilização, pessoal adota na sua atuação práti
o problema que criaram. O mons nefastalocal de uma área, cujos pro
dia
no
entregou
Aassociação
que tarda em chegar. O ME deverá cas colegiais, até porque a grande
tro que éo ME ficaria mais contro fissionais bem dispensam. As esco
7 de dezembro um documento
olharparaos seus diretores e mem maioria é proveniente dos anterio
lado
se a confiança nos que lhe es las não podem serjoguetes dos par
Tiago
da
Educação,
ao ministro
bros das direções, com uma visão res conselhos diretivos e executivos.
tão subordinados fosse um facto. A tidos políticos e, nesta matéria, é
Brandão Rodrigues, em que de
empreendedora e futurista, digni Seja como for, é preferível este mo
palavra autonomiaévã e estátodos mesmo desaconselhável que o se
deviam
fendia que as escolas
ficando uma função exercida por delo de eleição do diretor do que a
os dias nos discursos políticos e na jam. Proponho um debate amplo e
poder voltara contratar alguns
professores competentes, empe nomeação para o cargo por parte
legislação que invade as escolas. alargado desta questão, por forma
de
professores, sobre a faLta
nhados, experientes e habilitados dos governantes, o que faria desa
Contudo, na verdade, cada vez é aque o consenso seja atingido, e um
funcionários nas escolas, o ele
que trabalham quantas vezes sem parecer o valor que Abril nos trou
menor ou mais limitada. Espero pacto celebrado parasercumprido,
vado número de alunos por
xe e que, em diversas situações, tem
rede, por sua conta e risco.
que este ME consiga tornear esta independentemente da composi
turma. Os diretores chamaram
sido desprezado e até esquecido, em
O modelo de gestão só com
questão, abrindo mão de, pelo me ção do governo que, no nosso país,
ainda a atenção do ministro de
prol de outros interesses...
diretores é contestado pelos
questões pedagógicas e orga é periodicamente alternado. As
nos,
deve
escolar
o
calendário
que
Os sucessivos governos falam
sindicatos?
nizacionais que as escolas, conhe questões estruturantes da educa
ria ter oito semanas de férias de
Alguns sindicatos contestam não em dar mais autonomia às esco
cedoras das suas realidades, me ção merecem não fazer delas cons
de
Longos
mais
verão, períodos
tanto afigurado diretor, mas acons las, mas acabam sempre por ficar
tantes salas de experiências que,
lhor saberiam gerir.
pausa durante o ano e pediram
tituição do corpo eleitoral queo elege • aquém desse objetivo. Porquê?
quantas vezes bem-sucedidas, são
atual
do
junto
têmvoz
diretores
Os
pequenos.
agrupamentos mais
(21 elementos do conselho geral). Os sucessivos ministériui da Edu
deitadas ao lixo, sabe-se lá porquê.
ministério?
Este órgão é o mais importante de cação [MEl não confiaram nos seus
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‘Os sucessivos ministérios não
confiaram nos seus diretores»

