
Exames do 11.° ano vão ter
menos matéria para avaliar
Mais de 150 mil alunos do secundário vão ser postos à prova, incluindo a primeira leva dos que
aprenderam em escolas com flexibilidade curricular. Por causa deles, houve ajustamentos Destaque. 2a6



EXAMES DO SECUNDÁRIO

Quando os exames são feitos em dias
quentes, as notas tendem a baixar
Estudo de investigadores de Harvard conclui que as temperaturas elevadas têm um
impacto negativo no desempenho dos alunos. A boa notícia é o que o IPMA não
prevê mais de 30 graus para os próximos dias. A época de exames arranca amanhã

Rita Marques Costa
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Instituto Português do Mar
e da Atmosfera (IPMA) pre-
vê temperaturas máximas
durante a próxima semana

que não irão muito além
dos 30 graus Celsius - os

distritos mais quentes serão Santa-
rém, Portalegre, Évora, Faro e Cas-

telo Branco. Estas previsões podem
ser uma boa notícia, pelo menos

para os mais de 150 mil alunos que
vão fazer exames nacionais nos pró-
ximos dias. Porquê? Investigadores
da Harvard Kennedy School of
Government concluíram que nos
dias quentes (mais de 32 graus Cel-

sius), a performance dos alunos nes-
te tipo de provas cai até 14%.

Apesar de o projecto se centrar na

avaliação dos alunos nova-iorqui-
nos, os investigadores de Harvard
dizem, em respostas enviadas ao
PÚBLICO por email, que "as conclu-
sões são provavelmente verdadeiras
em muitos outros países".

Uma outra investigação coordena-
da por Mário Talaia, professor na
Universidade de Aveiro, conclui que
quando "o ambiente térmico de uma
sala de aula não se situa na zona de
conforto térmico os resultados da

avaliação dos estudantes diminuem
3,9% por cada grau Celsius a mais" .

Calor a mais
pode provocar
"declínio da
atenção.da
concentração
e da memória",
informa a DGS



O PÚBLICO analisou os dados
relativos a mais de 200 mil exames
nacionais do secundário realizados
na l. a fase, em Lisboa, entre 2008 e

2018 - existe informação detalhada
sobre os resultados dos alunos em
exames nacionais desde, pelo
menos, o início dos anos 2000, mas
o Ministério da Educação não a dis-

ponibilizou.
Alguns resultados: nas provas que

se realizam em dias mais quentes,
as notas tendem a descer. As disci-

plinas mais afectadas são Física e
Química, História e Matemática, que
foram aquelas nas quais mais fre-

quentemente os alunos prestaram
provas em dias com temperaturas
mais altas, ao longo do período em
causa. Já no caso de Português, Geo-

grafia e Biologia e Geologia, que
tendem a realizar-se em dias em que
a temperatura é mais amena, o

impacto dos dias mais quentes não
é visível.

Ao longo dos últimos dez anos, a

temperatura média nos dias dos exa-

mes, em Lisboa, aumentou ligeira-
mente - passou de 21,6 graus Celsius

para 24,2 graus Celsius. E o fenóme-
no não passa ao lado dos investiga-
dores que têm trabalhado o tema.
"Na problemática actual de altera-

ções climáticas, em que o aqueci-
mento global é aceite, estudos desta
natureza são importantes, de modo
a ser avaliado o conforto térmico
como uma implicação no processo
de ensino e de aprendizagem", lê-se

no trabalho do professor Mário
Talaia.

Em respostas enviadas ao PÚBLI-

CO, a Direcção-Geral da Saúde (DGS)

explica que, no que diz respeito às

capacidades cognitivas, "as altas

temperaturas parecem impactar
quando falamos de calor mantido ao

longo do tempo, de forma cumula-
tiva", por exemplo, quando estamos

perante uma vaga de calor, "com

temperaturas superiores a 35 graus
Celsius e temperaturas mínimas aci-
ma dos 20 graus e sem a possibilida-
de de um arrefecimento corporal
que permita uma sensação de con-
forto térmico".

As crianças e adolescentes estão
entre os mais vulneráveis ao calor,
"porque, como o seu padrão meta-
bólico ainda não está estabilizado,
pode ser afectado mais facilmente

por factores externos, como o
calor". E, caso "não existam meca-
nismos de compensação", o resulta-
do pode ser "declínio da atenção, da

concentração e da memória".

Hidratação e sono
"Já me neguei a dar aulas em deter-
minados sítios onde não havia con-
forto térmico", afirma o professor
Mário Talaia. Porquê? "Não há
nenhum aluno que tenha a mesma
performance quando não está con-
fortável." E recorda: "Estive na prá-
tica pedagógica e orientei centenas
de alunos em zonas como Viseu,
Santa Comba Dão, Aveiro ou Águe-
da." Algumas realidades eram "cho-

cantes", adianta.
As condições na sala de aula são

um problema em Portugal. Os inves-

tigadores de Harvard sugerem que
uma forma de mitigar o efeito do

calor pode passar pelo arrefecimen-
to do espaço com recurso ao ar con-
dicionado. O problema é que "a
maioria das escolas não está prepa-
rada" para isso. E mesmo as que até
têm os equipamentos instalados não

conseguem, por vezes, suportar essa

despesa, nota Filinto Lima, presi-
dente da Associação Nacional de
Directores de Agrupamentos de
Escolas Públicas.

Mas será o ar condicionado a única

solução? Não. E há outras estratégias
que estão sob o nosso controlo. A
DGS sugere que, sempre que possí-
vel, devem procurar-se lugares mais

frescos, beber água e dormir bem.
"O sono é muito importante para o

corpo poder reagir fisiologicamente
ao calor. É fundamental que as crian-

ças e os adolescentes durmam o sufi-

ciente, de modo a manterem o ritmo
circadiano considerado adequado
para estas idades. "

Stress não ajuda
Uma dica adicional: "O stress pro-
vocado pelos exames, junto com o

calor, é mais um factor a que afecta
o rendimento cognitivo, pelo que é
aconselhável ensinar às crianças e

adolescentes técnicas simples de
relaxamento, como as técnicas de

respiração abdominal, ou outras."
Já o professor Mário Talaia lembra
a importância da adequação do ves-
tuário à temperatura, que pode ser
determinante para o conforto tér-
mico.

Por sua vez, Filipe Duarte dos

Santos, professor de Física na Uni-
versidade de Lisboa e especialista
em alterações climáticas, observa



que, nos últimos anos, "os picos no
consumo de electricidade ocorrem
no Verão" precisamente por causa
do aumento das temperaturas. Evi-
tar que os edifícios aqueçam tanto
e poupar energia começa na sua

construção. "Edifícios todos cober-
tos de vidro, em Lisboa, não fazem
sentido."
rita.costa@publico.pt



TESTEMUNHOS COMO FOI PRESTAR PROVAS?

Jorge Félix Cardoso
23 anos, investigador do
Cintesis, estudante
universitário de Medicina
e Filosofia Política
Eu estava no curso de Ciências
e Tecnologias, na Escola
Secundária Inês de Castro, em
Gaia, e fiz os exames de
Português, Matemática A,
Biologia e Físico-Química.
Alguns deles, duas vezes.

Não me lembro muito bem
dos resultados. No 12.° ano
repeti Físico-Química e Biologia.
Tirei uma nota na casa dos 16/17
valores. Mas não foi [um
processo] assim tão trágico, ou

positivo, ou transformador,
como muitas vezes é encarado.
Acho que é um momento
importante, mas [a que se dá]
demasiada importância e isso,
às vezes, pode ser perigoso
porque leva a muita ansiedade,
muito stress, situações de

quase ruptura e isolamento.
Antes dos exames há sempre

uns dias um bocadinho mais
stressantes. Mas acho que o

meu stress tinha que ver
sobretudo com o não saber
bem o que queria fazer e a que
é que me queria candidatar [no
superior]. Nunca fui de estudar
muito. Acho que os exames
fazem com que ganhes um
ritual de estudo, sobretudo se
tens objectivos muito altos e
fazes aqueles livros todos de
exercícios. Mas é um ritual

danoso, porque depois entra-se
na faculdade à espera que a
vida seja feita de livros de
exercícios para preparar para a

vida e isso não existe.
Um conselho Dormir bem,
comer bem e não fugir às
pessoas e à vida nos últimos

dias antes dos exames. Encarar
os exames com a seriedade que
merecem, mas não mais.
Mariana Durães
Alice Trewinnard
29 anos, youtuber
Os meus exames nacionais
foram há dez, 11 anos. Estava na
área de Ciências e Tecnologias e

fiz os exames opcionais de
Físico-Química e Biologia e, no
ano seguinte, os de Português e

Matemática A. Olhando para
trás, acho que não foram um
bicho-de-sete-cabeças, mas é

uma altura um bocadinho
stressante. Até porque é o fecho
de um ciclo.

Sempre fui aquela pessoa que
estudava bastante sob pressão,
confesso. O exame a que
dediquei mais tempo foi o de
Matemática A e foi também esse

que mais me marcou, porque
tive 20 valores. Nunca fui aquela
aluna excelente a Matemática.
Também não era péssima, mas
tinha algumas dificuldades, nada
era assim óbvio para mim. Então
tive de perder algum tempo. Tive
15 valores na primeira fase e fui à

segunda, porque achei que
conseguia melhor. Tive de longe
a minha melhor nota. É um dos
momentos de que mais me
orgulho.
Um conselho Estudem. Não há
milagres. Façam exames de
preparação, dêem o vosso
melhor e, se acharem que
conseguem fazer melhor numa
segunda fase, go for it, porque
pode sempre correr melhor e
pode ser realmente a entrada
para o curso que vocês
querem, mesmo que seja em
segunda fase. Carolina
Pescada

Diogo Faro

32 anos, comediante
Os meus exames nacionais
foram há quase 15 anos. Estava
na área de Ciências e

Tecnologias, na Escola Rainha
D. Leonor, em Alvalade (Lisboa)
E correram bem, tanto quanto
eu me lembro.

Nunca stressei muito. Tinha
notas razoáveis, média de 15

valores sem me esforçar por
aí além, que me chegava para
o curso que escolhi:
Publicidade e Marketing.
Estava na associação de
estudantes, na equipa de
futsal, ao mesmo tempo já
andava no conservatório,
portanto nem tinha assim
tanto tempo para estudar. E,
lá está, não me preocupava
muito, porque sabia que com
um bocado de estudo tinha
boas notas.
Um conselho Não façam
directas a estudar porque
mais vale estudarem um
bocadinho menos e o vosso
cérebro não estar feito em
papa do que estarem a
massacrar a vossa cabeça —

depois chegam ao exame,
estudaram muito e o cérebro
não consegue fazer nada de
jeito. E podem estar
descansados: agora vão estai
um bocadinho mais
preocupados, os que querem
Medicina vão estar quase a
não dormir, ataques nervoso:
e assim, mas, entretanto,
entram para a faculdade,
começam a ter muitas festas,
namoradas e namorados, a
viajar, vão fazer Erasmus e
nunca mais se lembram de
que fizeram exames
nacionais. Carolina Pescada


