
CARTA ABERTA AO SR. MINISTRO DA EDUCAÇÃO 

 

Hoje, dia 5 de agosto, data de afixação dos resultados da 2.ª fase dos exames nacionais, tivemos 
conhecimento, pela comunicação social, do “descalabro” que já temíamos e que tínhamos a 
certeza que ia acontecer. Depois de uma 1.ª fase em que a média nacional desceu seis décimas 
e em que a percentagem de reprovações aumentou 4%, tendo passado de 10%, em 2018, para 
14%, e dos alunos serem confrontados, na 2.ª fase, com uma prova de uma dificuldade muito 
superior à da 1ª fase, nas palavras da SPF “uma das provas mais difíceis de que há memória”, os 
resultados aí estão: “uma das descidas mais acentuadas registou-se no exame de Física e 
Química A com os alunos internos (que frequentam as aulas até ao final do ano letivo) a baixar 
de 11,4 valores, no ano passado, para 9,6 valores” (Público), “aumento da percentagem de 
reprovações para 15% e ainda, nem uma centena de alunos conseguiram alcançar notas 
superiores a 18 valores” (Diário de Notícias). 

Em suma, alunos que frequentaram dois anos letivos de aulas, que se esforçaram, que 
estudaram, que realizaram testes, trabalhos de pesquisa, relatórios de trabalhos experimentais, 
não conseguiram atingir os patamares mais elevados nas classificações dos exames. E cerca de 
15% não conseguiram mesmo passar à disciplina, com todas as implicações daí decorrentes. 
Muitos destes alunos, apesar de todas as dificuldades, gostam destas matérias, pretendem 
melhorar os seus conhecimentos e, portanto, querem frequentar as opções de Física e Química, 
do 12º ano, mas foram impedidos de o fazer, pois, apesar de terem estudado e de se terem 
esforçado, durante dois anos, para conseguirem uma classificação interna de frequência para 
poderem realizar o exame nacional, reprovaram numa prova de avaliação externa, 
extremamente difícil e complexa, “com alguns itens pouco adequados à maturidade de um 
grande número de alunos do 11º ano”, (Parecer da SPF). 

A pensar nos alunos, sobretudo dos que mais se esforçam, é nosso dever, como professores, 
que acompanham esses alunos, durante dois anos letivos, que registam o seu esforço, a sua 
dedicação, em disciplinas com programas extensos e complicados, não silenciar a nossa 
indignação, perante a frustração e ansiedade sentidas pelos jovens e pelas suas famílias, em 
suma, perante uma situação de enorme injustiça. 

Existem responsabilidades que têm de ser assumidas e existem perguntas que não podem ficar 
sem resposta: 

- Como é possível que instrumentos de avaliação desta natureza, “dos mais difíceis de que há 
memória”, segundo a SPF, depois de passarem por auditorias externas, nomeadamente da SPF, 
cheguem aos alunos? 

- Quais foram os pareceres dados pelos auditores externos, nomeadamente, das Sociedades 
Científicas, de Física e de Química, às provas elaboradas pelo IAVE?  

- As sugestões emitidas nesses relatórios foram integradas pelas equipas do IAVE ou foram 
simplesmente ignoradas? Convinha tornar público, no mínimo, um resumo desses relatórios 
para termos conhecimento do que, de facto, se passou. 

- Quem se preocupa com os alunos que, depois de dois anos de um grande esforço, veem 
goradas as suas expetativas, com exames nacionais cada vez mais trabalhosos e complicados? 



- Quem se preocupa com os alunos que são, consecutivamente, afastados, destas disciplinas 
científicas tão importantes para o progresso e conhecimento da Humanidade, como é o caso da 
Física e da Química? 

Para corrigir esta situação, seria justo requerer uma nova oportunidade, um novo exame, para 
os alunos, em setembro. Como temos consciência que esta opção não é viável, parece-nos 
sensato solicitar que seja autorizado um regime de exceção, dando aos alunos que não foram 
aprovados na disciplina de Física e Química A, e que assim o pretendam, a possibilidade de 
frequentarem as opções de 12.º ano de Física e Química, já que a partir do ano letivo 2020/2021 
deixa de haver regime de precedências de disciplinas, de acordo com a Portaria nº 226-A/2018, 
de 7 de agosto. 

 

Lisboa, 5 de agosto de 2019 

Professores de Física e Química da Escola Secundária de Camões 

 


