
 

 

Exmº Sr. Director do Agrupamento de Escolas de 

Maria Pais Ribeiro – “A Ribeirinha” 

 

 

 

Pelo facto de no calendário para a Avaliação de Desempenho Docente para o 

Biénio 2009/201, afixado por despacho do Exmº Sr. Director do Agrupamento 

de Escolas de Maria Pais Ribeiro – “A Ribeirinha”  em 18 de Setembro de 

2009, ter sido dada a indicação da data limite para o pedido de aulas assistidas 

pelo Coordenador de Departamento como o dia 30 de Setembro de 2009, 

Arlindo Fernando Pereira Ferreira, professor do grupo 240 do quadro de 

Agrupamento de Escolas de Maria Pais Ribeiro – “A Ribeirinha”, toma a 

seguinte posição. 

 

 Considerando que à data não existia um governo em exercício efectivo 

de funções.  

 Considerando que à data não exista uma indigitação para a formação de 

um novo governo. 

 Na esperança de serem criadas condições de governabilidade que 

permitissem criar um sistema de Avaliação de Desempenho Docente 

sério e credível, solicitei através de modelo interno vontade em ser 

avaliado pelo Coordenador de Departamento do mesmo grupo 

disciplinar na componente pedagógica. 

 

Assim, considerando que o Primeiro-Ministro indigitado foi incapaz de promover 

junto da oposição condições de governabilidade estáveis no Pais e pelo facto 

do actual Primeiro-Ministro que toma hoje posse ser o mesmo que reconheceu 

no final do XVII Governo, falta de delicadeza no tratamento com os 

professores e admitido até que a sua personalidade tinha contribuído para 

um ambiente de crispação nas escolas, retiro o meu pedido de aulas 

assistidas pelo Coordenador de Departamento, bem como faço desde já 

declaração de que não entregarei os Objectivos Individuais até à data 



indicada pelo Director da Escola até que se verifique efectivamente uma 

disponibilidade do XVIII Governo em restaurar uma relação delicada e 

atenta a todos os problemas dos professores (sic. José Sócrates).  

Esta posição será dada a conhecer ao Exmº Sr. Presidente da República, ao 

Exmº Sr. Primeiro-Ministro, à Exª Srª Ministra da Educação ao(à) Exmº.(ª) Sr.(ª) 

Director(a) Regional de Educação do Norte, a todos os grupos parlamentares 

bem como ao Sindicato dos Professores da Zona Norte que me representa. 

 

 

 

Macieira da Maia (Vila do Conde), 26 de Outubro de 2009 

 

 

 

 

 

 

O Professor, Arlindo Fernando Pereira Ferreira 
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