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COMUNICADO 

Avaliações presenciais 11/12 ano 

 

Vimos por este meio manifestar publicamente o nosso desagrado, em relação às avaliações 

presenciais agendadas para os alunos do 11º e 12º ano, na primeira semana de 

“desconfinamento”. Avaliações essas feitas em papel. 

A APCSA não é a favor da abertura das escolas nesta fase, com a obrigatoriedade dos alunos 

frequentarem todas as disciplinas sujeitas a exame.  O regresso às aulas presenciais deveria ser 

apenas em Junho e para as disciplinas de exame efectivo.  

No, entanto, tendo em conta que a decisão governamental as escolas irão abrir dia 18, 

algumas não o farão certamente por falta de condições, que como se sabe não será o nosso 

caso. Os pais podem justificar as faltas é certo, mas depois em que pé de igualdade serão 

avaliados? Colocar esse ónus nos encarregados de educação não é de forma nenhuma 

razoável, tendo em conta a importância deste fim de ciclo que é o secundário. 

Ora, segundo declarações de vários dirigentes, estas aulas servirão para esclarecimento de 

dúvidas e até para que os alunos se readaptem a esta nova forma de estar na escola, para que 

os exames decorram da melhor maneira possível e, infelizmente, também para testar este tipo 

de funcionamento para o próximo ano lectivo que não se prevê melhor…. 

Os alunos não vão regressar à escola vindos de umas férias escolares, os alunos vão regressar à 

escola vindos de um “estado de emergência” que foi para todos nós experienciado pela 

primeira vez. A forma como encararam todo o processo depende não só da personalidade de 

cada um como do próprio ambiente familiar, muitas famílias ficaram desempregadas, muitos 

perderam familiares e nem se puderam despedir, muitos viram os seus sonhos serem anulados: 

o baile, a viagem de finalistas, a grande festa de fazerem 18 anos, tantas e tantas coisas que 

mexem com as emoções destes jovens, tornando-os iguais mas ao mesmo tempo tão 

diferentes. Estes jovens cresceram numa sociedade onde o tempo voa e que tudo era para 

ontem, e esse tempo parou, ficou suspenso… haverá daqui a alguns anos, certamente estudos 

onde este assunto será amplamente debatido. 

Nós, os encarregados de educação fizemos o nosso papel, da melhor maneira que pudemos 

para evitar o colapso emocional de todos eles, os professores também, sempre presentes, a 

darem o seu melhor, muitos com pouca ou nenhuma formação prévia nestas novas 

tecnologias. A todos eles uma muito obrigada pelo esforço, fomos todos apanhados 

desprevenidos e a navegar à vista. 

Chegando aqui esperávamos que este regresso nada igual, com ritmos diferentes, espaços 

diferentes, cheio de pessoas de máscara, com regras diferentes, tivesse sido encarado pela 
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Escola de maneira diferente… para muitos destes alunos será o primeiro dia que saem de casa, 

após o último dia que deixaram a escola, em Março.  

Será difícil de entender que dentro de cada, mesmo os mais seguros, haverá um turbilhão de 

emoções? A angústia, mesmo que ínfima e disfarçada, existe em cada um deles. 

E o que preparou a escola para os receber? Testes escritos em papel…… 

É com alguma tristeza que constatamos que o factor humano, que é o que nos faz sobreviver 

nestas alturas, foi completamente deixado para segundo plano. Inacreditável.  

Agora os testes presenciais, somos absolutamente contra, ainda para mais, nestas primeiras 

semanas. Somos contra porque: 

- As avaliações do ensino à distância têm corrido muito bem até à data, todos os outros anos 

continuam a fazê-la, assim como irão fazer estes alunos às disciplinas não presenciais; 

- O tempo que os alunos devem permanecer na escola deve ser reduzido ao máximo, daí a 

redução dos horários. Perder esse tempo precioso de esclarecimentos de dúvidas com 

avaliações não faz qualquer sentido, tendo em conta que há outros espaços para o fazerem; 

- Deve reduzir-se ao máximo qualquer tipo de risco: 2/3 da propagação deste vírus foi feito por 

pessoas assintomáticas, o vírus pode permanecer no ar de 3 a 8 horas e em superfícies como o 

papel até 4 dias ou mais …. Os alunos agarram no papel “previamente desinfectado” (com 

álcool?) fazem o teste, os professores agarram no papel, borrifam com álcool e deixam 4 dias 

ao ar, corrigem o teste, voltam a borrifar e colocam mais 4 dias ao ar, metem numa mica com 

luvas e entregam aos alunos …… Tudo isto para?! Não sabemos. 

 Questionado o Senhor Secretário de Estado Adjunto sobre este tipo de avaliação, remeteu a 

resposta para a DGS tendo em conta a especificidade do tema. 

- As disciplinas de Físico-Química, Biologia (11), Matemática e Português (12) têm de ter testes 

presenciais e escritos, todas as outras podem manter-se nos moldes anteriores. Porquê? São 

menos importantes? 

- E os alunos de risco? Como serão avaliados? E os alunos que cujos pais optem por não deixar 

regressar à escola? Não terão avaliação? Será 0 a nota nessas disciplinas no 3º período? 

Todas estas questões já foram por nós, mais do que uma vez, formuladas à Direção que 

continua intransigente …. Não entendemos, até porque, o outro colégio aqui bem perto não 

terá este tipo de avaliações, pelo que nos foi transmitido.  

Não conseguimos encontrar qualquer razão lógica para tal insistência, a não ser a 

descredibilização de outros tipos de avaliação e do ensino à distância, porque não podemos 

conceber que se trata de uma mera desconfiança sobre a execução dos testes à distância.  
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A avaliação não se limita a testes escritos e presenciais. Temos a certeza que todos estes 

professores, com o tempo que acompanham cada um destes alunos, não teriam necessidade 

de o fazer para aferir o que sabem. 

Assim, lamentamos a posição do CSA em não anuir à nossa pretensão de abolir avaliações 

presenciais. Não colaborando connosco, encarregados de educação, em tentar oferecer um 

pouco mais de estabilidade e confiança aos alunos, para que a pouca aprendizagem que 

consigam ter, nesta fase, seja efectivamente eficaz. 

 Estaremos sempre aqui para defender o que é o nosso objetivo principal: “o superior interesse 

dos alunos”, que para nós nesta fase será sempre a segurança e o seu bem-estar “físico e 

psicológico”. Assim, como diz o provérbio “ninguém aprende de barriga vazia”, mas também 

ninguém aprende em stress e ansiedade…. 

 

P’APCSA 

Núria Perez 

(Presidente) 

Venda do Pinheiro, 17 de Maio de 2020 

 

 

 

 

 


