
Pedido de revisão
de exames faz
subir nota a 75%
dos estudantes
Português é a disciplina com mais
recursos, seguida de Matemática
Professores admitem subjetividade
mas denunciam falta de tempo paginasse?
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educação Dos 5095 alu-
nos que pediram reaprecia-
ção dos exames do 12.° ano,
75% subiram de classifica-

ção, de acordo com dados do

Ministério da Educação, re-
ferentes às l. a e 2. a fases.

Português foi a disciplina
com mais pedidos: os resul-
tados dos 1555 estudantes
revelam que valeu a pena
submeter a prova à avalia-

ção de um professor relator.

Apesar disso, subir as no-
tas nem sempre é sinónimo
de entrar no curso pretendi-
do ou no Ensino Superior.
Mas, pior mesmo, é sentir

que a forma como os exa-
mes foram corrigidos e rea-

preciados não foi justa. É o

caso de Mariana Valentim,
que concluiu o 12.° ano nas
Caldas da Rainha, ao ter sido

penalizada em 30 pontos

devido à grafia. Desconta-
ram-lhe os "M" e os "P" que
escreveu com um tamanho
de letra maior ao longo de

toda a prova, como sempre
fez na escola (ler ao lado).

No caso de Mariana Valen-
tim, a manutenção dos 125

pontos após a reapreciação
do exame não lhe compro-
mete o acesso ao curso, por-
que não era a prova específi-
ca. Já a colega Sofia Lacerda
vai ser obrigada a tirar Ges-
tão numa universidade pri-
vada, porque só conseguiu
subir de 115 para 125 pon-
tos, apesar de o professor da

disciplina achar que mere-
cia mais 37.
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"O exame de Português de-

pende da pessoa que o está

a corrigir. Não acho isso

muito justo", observa Sofia
Lacerda. "Senti-me um bo-
cado frustrada com a nota fi-
nal e acabei por o repetir na
2. a fase. Tirei 15 valores,
sem estudar, mas o exame
da l. a fase correu-me muito
melhor", sublinha. Como
também desceu no exame
de Matemática e ficou com
média de 15 5 pontos, pôs de

parte estudar no Instituto
Superior de Economia e

Gestão.
Filomena Viegas, presi-

dente da Associação de Pro-
fessores de Português, de-
fende que a discrepância en-
tre as avaliações dos exames
e as reapreciações tem a ver,
sobretudo, com o caráter de

subjetividade na análise da

composição. "Os professo-
res quando vêem as provas
estão sob uma pressão enor-

me, devido ao tempo, aos

inúmeros critérios e às revi-
sões do próprio exame",
acrescenta. "Cada pergunta
é sujeita a quatro ou cinco

avaliações".
Filomena Viegas assume

não ter "soluções mágicas"

para resolver esta questão,
mas está convicta de que
"a seleção dos alunos não
devia ser feita no ensino
secundário, mas no ensino

superior". Quanto à estu-
dante que foi prejudicada
pela forma como escreve
os "M" e os "P", mostra-se
surpreendida. Os critérios

gerais de classificação dos

exames são claros, ao defi-
nirem que o uso indevido
de letra maiúscula é desva-
lorizado em um ponto e

que, em cada resposta,
contabiliza-se como uma
única ocorrência, o que
não sucedeu no caso de
Mariana. •

Prova de Português foi a que teve mais pedidos: 1555



CONTAS

Pedir a revisão
custa 25 euros,
devolvidos
caso a nota suba
Os estudantes têm de

pagar 25 euros para
pedir a reapreciação
de cada exame. Con-
tudo, o montante é
devolvido caso a clas-

sificação atribuída,
após a revisão, seja
superior. Nos restan-
tes casos, as receitas
revertem para a pró-
pria escola. Feitas as

contas, este ano o Es-
tado teve prejuízo

com os pedidos de
reapreciação: os

32 300 euros que en-
traram nos cofres dos
estabelecimentos de
ensino, após a dedu-
ção do valor respei-
tante às classificações
que subiram, não co-
bre os 38 110 euros
pagos aos professores
relatores. Após a di-
vulgação dos resulta-
dos dos exames, os
alunos têm dois dias
úteis para pedirem a

reapreciação. O Des-
pacho Normativo n.°
3-A/2019 do Gabinete
do Secretário de Esta-

do da Educação escla-
rece que os estudan-
tes não podem ser re-
provados, caso a nota
final da reapreciação
seja inferior, se já ti-
verem sido aprovados
com base na classifi-
cação inicial. Quanto
aos docentes, a corre-
ção dos exames não é

paga. No caso dos pro-
fessores relatores re-
cebem 7,48 euros
brutos pela reaprecia-
ção de cada prova,
que inclui um parecer
"devidamente funda-
mentado".



DEPOIMENTOS

Muito chateada
e frustrada

• Mariana Valentim
• Idade: 18 anos
• Curso: Finanças

"O exame tinha corri-
do bem. Não estava à

espera de ter uma nota
tão baixa: 12,5 valores",
confessa a antiga aluna
do 12. 0 ano do Agrupa-
mento de Escolas Raul

Proença, Caldas da Rai-
nha. Convicta de que
merecia uma melhor
classificação, pediu a

reapreciação, mas a
notamanteve-se. "Fi-
quei muito chateada e
frustrada." Apesar do
acesso ao Superior não
ficar comprometido,
porque a específica não
era a Português, sente-
-se injustiçada.

Conseguiu
subir um valor
• Pedro Barreto
• Idade: 19 anos

• Curso: Direito

Aluno do 3. 0 ano de Di-
reito, na Universidade
Clássica de Lisboa, Pe-
dro Barreto estava con-
vencido de que mere-
cia uma classificação
superior aos 12 valores

que teve no exame de

Português, há três
anos, pelo que pediu a

reapreciação. "Subi
um valor, melhorei a
minha média e conse-
gui entrar no curso

que queria", conta.
"Não acho que tenha
havido falta de rigor,
mas sim demasiado ri-
gor na aplicação dos
critérios de correção."


