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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

 

O projeto de lei n.º 45/XIII (1.ª), da iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP, pretende eliminar os exames 

do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, procedendo, para esse efeito, à 3.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 139/2012, 

de 5 de julho, que «Estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos dos ensinos 

básico e secundário, da avaliação dos conhecimentos a adquirir e das capacidades a desenvolver pelos alunos 

e do processo de desenvolvimento do currículo dos ensinos básico e secundário». 

Na exposição de motivos os autores desta iniciativa legislativa realçam a necessidade de eliminar os 

exames finais de ciclo de carácter nacional que consideram uma «fraude política, na medida em que são 

anunciados como instrumentos para a qualidade, para a promoção do mérito e para a cultura da exigência e do 

rigor, sendo, no entanto, evidentes instrumentos para a introdução do facilitismo por parte de quem governa o 

sistema, reduzindo a avaliação a momentos sumativos e fazendo com que tais exames funcionem como 

justificativo para beneficiar escolas com melhores resultados, quando o exigível seria precisamente elevar a 

qualidade do sistema e da rede como um todo». 

Para esse efeito, propõe a alteração do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho, e Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro, que passaria a 

estipular que a avaliação sumativa no ensino básico geral e nos cursos de ensino artístico especializado do 

ensino básico realiza-se no final de cada período letivo, sendo da responsabilidade dos professores e dos órgãos 

de gestão pedagógica da escola, eliminando a avaliação sumativa externa, da responsabilidade do Ministério 

da Educação. 

Prevê ainda a criação de “um grupo de trabalho com o intuito de estudar modelos de avaliação, assentes 

em princípios de valorização da avaliação contínua”, a regulamentar no prazo de 30 dias. 

 

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e 

do cumprimento da lei formulário  

 

 Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais  

A iniciativa sub judice é apresentada por 11 Deputados do Partido Comunista Português no âmbito e 

nos termos do seu poder de iniciativa, consagrado no n.º 1 do artigo 167.º e na alínea b) do artigo 156.º da 

Constituição, bem como no artigo 118.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da 

República (RAR). 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39828
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Legislacao/dl_139_2012.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Legislacao/dl_91_2013_10_julho.pdf
https://dre.pt/application/file/63958168
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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Tomando forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 119.º do RAR, 

encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto 

principal e é precedida de uma breve exposição de motivos, pelo que a iniciativa em apreço cumpre os requisitos 

formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º do RAR. Não parece infringir a Constituição ou os princípios nela 

consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa, observando, 

assim, os limites à admissão da iniciativa consagrados no n.º 1 do artigo 120.º do RAR.  

O projeto de lei em apreço deu entrada em 20 de novembro do corrente ano, foi admitido e anunciado 

em 25 de novembro, tendo baixado nessa mesma data à Comissão de Educação e Ciência (8.ª Comissão). 

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

A lei formulário1 estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, identificação e formulário dos 

diplomas que são relevantes em caso de aprovação da presente iniciativa, pelo que deverá ser tida em conta 

no decurso do processo da especialidade na Comissão e aquando da redação final. 

De facto, o n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, que dispõe sobre alterações e republicações, estipula 

que «Os diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha 

havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, ainda que 

incidam sobre outras normas». Ora, após consulta à base de dados Digesto (Diário da República Eletrónico), 

constatou-se que o Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, foi alterado pelos Decretos-Lei n.os 91/2013, de 10 

de julho, e 176/2014, de 12 de dezembro, pelo que, em caso de aprovação, esta constituirá a sua terceira 

alteração. 

Apesar de não resultar do preceito transcrito essa exigência, as regras de legística aconselham a que 

conste do próprio título menção ao número de ordem da alteração introduzida, por razões informativas, prática 

que tem vindo a ser seguida e, pela mesma razão, também deve ser indicado o título da lei alterada. Assim, em 

caso de aprovação, para efeitos de especialidade ou redação final, sugere-se o seguinte título: 

«Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, que estabelece os princípios orientadores 

da organização e da gestão dos currículos dos ensinos básico e secundário, da avaliação dos conhecimentos a 

adquirir e das capacidades a desenvolver pelos alunos e do processo de desenvolvimento do currículo dos 

ensinos básico e secundário, eliminando as provas finais do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.» 

Do mesmo modo, ainda em cumprimento do citado n.º 1 do artigo 6.º, o corpo do artigo 2.º da presente 

iniciativa elenca os diplomas que introduziram alterações ao Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. 

                                                           
1 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho. 

https://dre.pt/application/file/25346100
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Uma vez aprovada, a iniciativa sub judice, que toma a forma de lei, será objeto de publicação na 1.ª 

série do Diário da República, em conformidade com a alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da lei formulário e, nos 

termos do seu artigo 4.º, entrará em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, mostrando-se conforme ao n.º 

1 do artigo 2.º da lei supra referida. 

Na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras questões 

em face da lei formulário. 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes  

O presente Projeto de Lei do PCP pretende proceder à 3.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, 

que “estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos dos ensinos básico e 

secundário, da avaliação dos conhecimentos a adquirir e das capacidades a desenvolver pelos alunos e do 

processo de desenvolvimento do currículo dos ensinos básico e secundário”, alterado pelos Decretos-Lei n.º 

91/2013, de 10 de julho, e 176/2014, de 12 de dezembro (“Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 

27/2006, de 10 de fevereiro, à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, e à primeira 

alteração ao Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio, determinando a introdução da disciplina de Inglês no 

currículo, como disciplina obrigatória a partir do 3.º ano de escolaridade, bem como à definição da habilitação 

profissional para lecionar Inglês no 1.º ciclo e à criação de um novo grupo de recrutamento”). 

 

Aprovado pelo XIX Governo, o Decreto-Lei n.º 139/2012, no seu artigo 24.º, define os princípios gerais das 

modalidades de avaliação, distinguindo as mesmas entre avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. A 

avaliação sumativa, por sua vez, é distinguida entre interna e externa, sendo a primeira da responsabilidade dos 

professores e dos órgãos de gestão pedagógica da escola, e a última da responsabilidade dos serviços ou 

entidades do Ministério da Educação e Ciência – sendo esta a que enquadra a realização dos exames nacionais. 

Igualmente, o n.º 1 do artigo 26.º, ao definir a avaliação sumativa no ensino básico, divide a mesma em interna 

e externa. O Projeto de Lei agora em análise, propõe a alteração de redação deste artigo 26.º, eliminando do 

ensino básico a divisão entre avaliação sumativa interna e externa, passando a avaliação sumativa a ser 

unicamente da responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão pedagógica da escola – 

correspondendo à avaliação sumativa interna atualmente consagrada na legislação. 

 

Mencionados pelo CDS-PP, aquando da apresentação do Projeto de Lei n.º 309/XI-1ª, que pretendia a 

introdução de exames nacionais no fim do 1.º e 2.º ciclo do ensino básico, os relatórios do “Programme for 

International Student Assessment” - PISA, conduzido pela OCDE, são desde 2000 aplicados a alunos do 3º ciclo 

e secundário, sendo realizados em intervalos de 3 anos. Em 2000 e 2009 houve um enfoque na Leitura, em 

2003 e 2012 na Matemática, em 2006 e 2015 nas Ciências. 

https://dre.pt/application/file/a/178607
https://dre.pt/application/file/a/497898
https://dre.pt/application/file/a/497898
https://dre.pt/application/file/a/63958168
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=35387
http://www.oecd.org/pisa/
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O Relatório PISA 2012 está disponível na página da internet da DGEEC do MEC, sendo interessante a seguinte 

análise comparativa aos resultados dos PISA entre 2006 e 2012 realizada pela Universidade Nova de Lisboa. 

Este estudo, identificou uma melhoria das “notas médias nos testes PISA de 2006 a 2012”, referindo uma 

“evolução significativa dos resultados 2006 para 2009”, e que “de 2009 para 2012 os resultados parecem ter 

estagnado, com uma ligeira descida a Ciências”.  

 

Importa ainda referir as anteriores iniciativas legislativas relativas a esta temática: 

 Projeto de Resolução n.º 333/XII-1ª (BE) – “Recomenda ao Governo a eliminação dos exames dos 1º 

ciclo de escolaridade obrigatória e atribuição de primazia a um sistema de avaliação formativa em todos 

os ciclos do ensino básico e secundário.” 

Rejeitado em Votação de Deliberação na reunião plenária de 22 de junho de 2012, com os votos contra 

do PSD e CDS-PP, a abstenção do PS e os votos a favor dos seguintes deputados: Elza Pais (PS), 

PCP, BE, PEV, Pedro Delgado Alves (PS); 

 Projeto de Lei n.º 309/XI-1ª (CDS-PP) – “Instituição de exames nacionais no 4.º e 6.º anos do ensino 

básico.” 

Iniciativa caducada com o final da legislatura a 19 de junho de 2011; 

 Projeto de Resolução n.º 242/X-3ª (CDS-PP) – “Sobre a instituição de exames nacionais no ensino 

básico.” 

Iniciativa caducada com o final da legislatura a 14 de outubro de 2009; 

 Projeto de Resolução n.º 219/X-2ª (CDS-PP) – “Sobre a instituição de exames nacionais no ensino 

básico.” 

Rejeitado em Votação de Deliberação na reunião plenária de 04 de julho de 2009, com os votos contra 

do PS, PCP, BE e PEV e a favor do PSD e CDS-PP. 

 

 

 Enquadramento doutrinário/bibliográfico 

 Bibliografia específica 

 
FIOLHAIS, Carlos – «Exames aos exames: o nosso sistema educativo continua enfermo». XXI, ter 

opinião. Lisboa. N.º 3 (2014), p. 198-200. Cota: RP-76. 

Resumo: O presente artigo aborda o tema dos exames escolares em Portugal, particularmente no 3.º 

ciclo do ensino básico e no ensino secundário. Nele o autor apresenta alguns dados e faz alguns comentários 

sobre os resultados dos exames nacionais e as suas implicações para a qualidade do ensino. Segundo o autor, 

os exames nacionais são um termómetro indispensável em qualquer sistema de ensino. Na avaliação dos alunos 

http://www.dgeec.mec.pt/np4/246/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=371&fileName=PISA_Primeiros_Resultados_PORTUGAL.pdf
http://www.dgeec.mec.pt/
http://www.dgeec.mec.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=371&fileName=2_apresenta__o_PISA_11_12_2013__Nova_SBE.pdf
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36996
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=35387
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33653
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33530
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não são apenas estes que são avaliados, mas também os professores, as escolas e o sistema educativo no seu 

conjunto. 

 Enquadramento do tema no plano da União Europeia 

Países europeus 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da União Europeia: Bélgica, Espanha, França, 

Irlanda e Reino Unido. 

 

BÉLGICA 

 

A organização do sistema de ensino (article 12 du décret du 24 juillet 1997, définissant les missions prioritaires 

de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organissant les structures propres à les 

atteindre) integra-se num sistema pedagógico estruturado em etapas, cada uma dividida em ciclos, conforme 

se pode verificar no quadro seguinte: 

 

 

A primeira etapa (dos 3 aos 7 anos) – école maternelle – e a segunda etapa (dos 8 aos 11 anos) – école 

primaire – constituem no seu conjunto o enseignement primaire ou fondamental.  

http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/21557_019.pdf
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O enseignement secondaire subdivide-se em três graus de dois anos cada (três anos máximo para o primeiro 

grau): 

 1.º grau – dito de observação (dos 12 aos 14 anos, máximo 16 anos); 

 2.º grau – dito de orientação (dos 14 aos 16 anos); 

 3.º grau – dito de determinação (dos 16 aos 18 anos). 

 
Ao longo da escolaridade existem três exames nacionais: 

 Certificat d'Études de Base (CEB) – prova obrigatória (final da École primaire) para as disciplinas de 

Francês, Matemática e Educação cívica (Éveil). O CEB é atribuído aos alunos que obtêm pelo menos 

50% em cada disciplina avaliada. No caso de não obterem positiva no exame, o Conselho de turm a 

pode atribuí-lo com base nos resultados dos dois anos anteriores; 

 Épreuve certificative externe commune au terme de la troisième étape du continuum pédagogique  

(CE1D) – prova obrigatória (final do Établissement d’enseignement secondaire) para as disciplinas de 

Francês, Matemática, Ciências e Línguas modernas. O Conselho de turma considera que os alunos 

que obtiveram pelo menos 50% nas provas dominam as competências esperadas para cada 

disciplina. Para os alunos que não passaram ou que não puderam estar presentes (na totalidade ou 

em parte das provas), o Conselho de turma pode considerar que estes dominam as competências e 

a matéria avaliadas pela prova, com base no seu dossiê pessoal. Os resultados das provas não são 

tornados públicos para evitar a comparação entre escolas; 

 Épreuve Certificative externe commune au terme de l’enseignement secondaire supérieur  (CESS) – 

prova obrigatória para os alunos do último ano do ensino secundário para as disciplinas de Francês 

e História. O Conselho de turma considera que os alunos que obtêm pelo menos 50% nas provas 

dominam as competências avaliadas. Esses resultados contam para a média final da disciplina 

avaliada. Para os alunos que não passaram ou que não puderam estar presentes (na totalidade ou 

em parte das provas), o Conselho de turma pode considerar que o aluno domina as competências e 

a matéria visadas pela prova com base no seu dossiê pessoal. O CESS é atribuído aos alunos que 

passem no conjunto das disciplinas de todo o ano letivo. Nem os resultados nem as participações dos 

alunos são públicas.  

 

ESPANHA 

 

Em Espanha, de acordo com o n.º 1 do artigo 20.º da Lei Orgânica n.º 2/2006, de 3 de maio, “de Educación”, a 

avaliação é definida como contínua e global. No entanto, existem exames de avaliação individual para todos os 

alunos no final do 3.º e do 6.º ano do ensino básico - sendo portanto o do 6.º ano equivalente temporalmente ao  

exame de final do 2.º ciclo do ensino básico português, que também ocorre no final do 6.º ano.  

O exame de avaliação do 3.º ano, regulado pelo n.º 3 do artigo 20.º da Lei Orgânica n.º 2/2006, tem por objetivo 

comprovar o grau de aprendizagem obtido, desencadeando em caso de avaliação desfavorável o 

http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=45
http://www.enseignement.be/index.php?page=25527
http://www.enseignement.be/index.php?page=26247
http://www.enseignement.be/index.php?page=26248
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
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desenvolvimento de medidas educativas ordinárias ou extraordinárias consideradas adequadas pela equipa 

docente. O artigo 21.º regula o exame final de educação primária, o elemento de avaliação realizado no final do 

6.º ano, este sim com critérios de avaliação e características gerais das provas idênticas para todo o Sistema 

Educativo Espanhol para assegurar uma avaliação uniforme e sistémica. O resultado é expresso em 5 níveis 

(Insuficiente, Suficiente, Bom, Notável, Excelente), sendo comunicado aos responsáveis educativos dos alunos 

e servindo, também, de elemento informativo e orientador para os centros escolares. Portanto, estes exames 

têm por objetivo a aferição da evolução da aprendizagem no sistema educativo, servindo para orientação 

individual e melhoria dos centros educativos. 

 
Estas normas legais são reforçadas no artigo 12.º do Real Decreto n.º 126/2014, de 28 de fevereiro, “por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Primaria”. 

 
Depois desses 6 anos de ensino primário, seguem-se 4 anos de Educação Secundária Obrigatória, dividido em 

2 ciclos, o primeiro de 3 anos, e o segundo de apenas 1 ano. Apesar da avaliação no Ensino Secundário 

Obrigatório ser contínua e diferenciada, o artigo 29.º da Lei Orgânica n.º 2/2006 impõe também a realização de 

um exame no final deste último ciclo. Este exame realiza-se no final do 10º ano de escolaridade espanhol, um 

ano mais tarde do que o exame de final do 3.º ciclo do ensino básico português - que ocorre no final do 9º ano. 

 
Para concluir este ciclo de Ensino Secundário Obrigatório é necessário obter aprovação neste exame, sendo 

possível repetir o exame consecutivamente até conseguir aprovação, sem a qual não é atribuído o título de 

graduado no Ensino Secundário Obrigatório referido no artigo 31.º. Este exame tem uma ponderação de 30% 

na nota final do Ensino Secundário Obrigatório. De acordo com o artigo 30.º, nos casos em que o grau de 

aquisição de competências assim o aconselhe, a equipa docente poderá propor aos responsáveis educativos 

do aluno a incorporação do/a aluno/a num ciclo de Formação Profissional Básica. 

 
Estes exames são regulados pela Orden ECD/65/2015, de 21 de janeiro, “por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato”, que define as relações entre as competências, os conteúdos e os 

critérios de avaliação a observar. 

 

FRANÇA 

 
Em França o sistema de ensino, e respetiva avaliação, estão previstos no Code de l’éducation articles L311-1 a 

7. A organização da escolaridade divide-se em dois graus: Enseignement du premier degré (dos 3 aos 11 anos) 

e Enseignement du second degré (dos 11 aos 18 anos), conforme o quadro seguinte. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2222
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=981B783C1C0D8E1B04F986AE3EB273F8.tpdila07v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006166598&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20151204
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=981B783C1C0D8E1B04F986AE3EB273F8.tpdila07v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006166598&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20151204
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Criados pela Loi n.º 486-89, de 10 juillet de 1989, d’orientation sur l’éducation [revogada], os “ciclos escolares” 

visam uma gestão equilibrada dos ritmos de aprendizagem dos alunos, o melhoramento dos resultados e uma 

evolução das organizações pedagógicas para adaptar os alunos aos novos objetivos em função do seu meio 

(urbano, rural, etc.). A criação dos “ciclos” fez-se acompanhar de protocolos de avaliação dos alunos no final de 

cada um destes. Foi fixada uma avaliação para os alunos no início do CE2 e no final da CM2, com o único intuito 

de diagnóstico dos alunos, identificando as suas aprendizagens e dificuldades. Os resultados destas avaliações 

aparecem unicamente nos livrets de compétences (cadernetas escolares) e são feitas pelos respetivos 

professores. 

 
A nível nacional, só existem Exames em dois anos de escolaridade: o Diplôme national du brevet (DNB), no final 

do Collège, e o Baccalauréat (BAC), no final do Lycée. 

 
O Diplôme national du brevet é um diploma que atesta a aquisição de conhecimentos gerais no final da 

escolaridade do Collège (os alunos têm geralmente entre 14 a 15 anos). O DNB não condiciona a passagem 

para o ano de escolaridade seguinte: não há ligação entre a decisão de atribuição do diploma, que é atribuído 

por um júri do departamento, e a decisão de orientação depois do Collège, que é tomada pelo Diretor da escola 

sob orientação do conselho de turma. São avaliados os conhecimentos e as competências adquiridas no final 

do Collège. Prevê uma prova oral e três provas escritas de Francês, de Matemática e uma de História, Geografia 

e Educação Cívica. 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19890714&numTexte=&pageDebut=08860&pageFin=
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/detail-d-une-ressource/?idRessource=752
http://www.education.gouv.fr/cid2619/le-diplome-national-du-brevet.html
http://www.education.gouv.fr/cid143/le-baccalaureat-premier-grade-universitaire.html
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Criado em 1808, o BAC é um diploma do sistema de ensino francês que tem a dupla particularidade de sancionar 

o fim dos estudos secundários como de permitir o acesso ao ensino superior. Para cada BAC existem áreas, 

como por exemplo: área ES (economia e social) para o BAC geral, área STI (ciências e tecnologias industriais) 

para o BAC tecnológico, etc. O BAC também varia conforme as vias de ensino no liceu: baccalauréat général, 

baccalauréat technologique e baccalauréat professionnel. Este exame nacional compreende nove a dez provas 

obrigatórias, escritas e orais, assim como provas facultativas.  

 

IRLANDA 

 
O sistema de ensino obrigatório começa com o ensino primário, ministrado a alunos admitidos no início com 

uma idade máxima de 6 anos de idade, sendo constituído por 6 anos de escolaridade. Este ensino primário 

engloba portanto o 1.º e 2.º ciclo do ensino básico português. 

 
A avaliação é realizada pelos professores utilizando elementos de avaliação estandardizados, seguindo as 

orientações do National Council for Curriculum and Assessment (NCCA) - uma entidade de aconselhamento do 

Department of Education and Skills, responsável pela definição dos currículos e pela forma de avaliar as 

aprendizagens. 

 
A avaliação estandardizada para este ciclo foi lançada em 2006 pela Circular 0138/2006, que na altura introduziu 

estes testes em 2 momentos do ciclo primário cingindo-se à avaliação do inglês e matemática. 

Atualmente, de acordo com a Circular 0056/2014 do Department of Education and Skills, a avaliação é realizada 

em 3 momentos, no 2º, 4º e 6º anos de escolaridade, tendo também passado a incluir o irlandês nas escolas 

irlandesas – as escolas inglesas continuam a avaliar as anteriormente referidas.  

 
Segue-se o ensino pós-primário com uma duração de 5-6 anos, dividido num ciclo júnior de 3 anos (secundário 

inferior) equivalente ao nosso 3º ciclo, e num ciclo sénior (secundário superior) de 2 ou 3 anos consoante a 

frequência de um Ano de Transição no início do ciclo sénior - no qual os alunos podem experienciar uma vasta 

gama de ofertas educativas sem avaliação formal, incluindo experiência laboral. Os alunos no ciclo júnior têm 

no final desses 3 anos um exame estatal denominado de Junior Certificate. Por sua vez, os alunos do ciclo 

sénior têm que escolher um de 3 programas, cada qual levando obrigatoriamente a um exame estatal: o “Leaving 

Certificate”, o “Leaving Certificate Vocational Programme” e o “Leaving Certificate Applied Programme”. 

 
Os exames nacionais são conduzidos pela State Examinations Commission (SEC), a entidade responsável pela 

avaliação e pela sua elevada qualidade. A SEC depende do Department of Education and Skills, mas não está 

integrada na estrutura orgânica do mesmo. Na legislação do sector da educação, devemos salientar o Education 

Act 1998 confere no artigo 50 ao Ministro da tutela a capacidade de instituir outros exames para além dos 

previstos no Schedule 2, que incluem os exames anteriormente mencionados para ambos os ciclos do ensino 

pós-primário. 

 

http://www.education.gouv.fr/cid145/le-baccalaureat-general.html
http://www.education.gouv.fr/cid147/le-baccalaureat-technologique.html
http://www.education.gouv.fr/cid2552/le-baccalaureat-professionnel.html
http://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/A-Brief-Description-of-the-Irish-Education-System.pdf
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Primary/
http://www.ncca.ie/en/Curriculum_and_Assessment/Early_Childhood_and_Primary_Education/Primary-Education/Assessment/Primary_assessment_gl.pdf
http://www.ncca.ie/en/Curriculum_and_Assessment/Early_Childhood_and_Primary_Education/Primary-Education/Assessment/Primary_assessment_gl.pdf
http://www.ncca.ie/en/Curriculum_and_Assessment/Early_Childhood_and_Primary_Education/Primary-Education/Assessment/Standardised_Testing/circular_0056_2011.pdf
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Post-Primary/
http://www.ncca.ie/en/Curriculum_and_Assessment/Post-Primary_Education/Junior_Cycle/Junior_Certificate/
https://www.examinations.ie/
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Legislation/
http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/1998/a5198.pdf
http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/1998/a5198.pdf
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REINO UNIDO 

 
No Reino Unido o sistema educativo está organizado em 4 níveis, definidos no nº 82 do Education Act de 2002.  

 
O primeiro nível abarca os 2 primeiros anos de escolaridade, com alunos entre os 5 e 7 anos. Os testes são 

feitos de forma flexível, quando e da forma que a escola entender. Os testes neste nível não determinam a 

passagem ou reprovação dos alunos, sendo uma forma de aferição das aprendizagens, tendo sido introduzidos 

por via da aprovação da The Education (National Curriculum) (Key Stage 1 Assessment Arrangements) 

(England) Order 2004. 

 
O segundo nível abrange os anos 3º a 6º de escolaridade, coincidindo com o final do nosso 2º ciclo do ensino 

básico. A avaliação é realizada pelos professores e por exames nacionais. Os resultados são comunicados aos 

pais e ao Department for Education.  

 
O terceiro nível é o equivalente ao nosso 3º ciclo, abarcando do 7º ao 9º ano de escolaridade. A avaliação é 

realizada pelos professores. 

 
O quarto nível inclui os 10º e 11º anos de escolaridade, sendo equivalente ao nosso ensino secundário. Os 

alunos normalmente propõem-se a exame para obter o “General Certificate of Secondary Education” (GCSE). 

 
O Department for Education está neste momento a auscultar os intervenientes no processo educativo sobre um 

novo Teste Nacional de Referência para os alunos do 11º ano, a ser introduzido em Setembro de 2016 pela 

aprovação de nova legislação, cujos projetos são apresentados em anexo no documento referenciado. O 

objetivo deste novo teste é aferir a atribuição de notas de forma equitativa e uniforme, testando algumas escolas 

e alunos selecionados. 

 
O enquadramento legal dos exames decorre do disposto nos números 84º e 87º do Education Act de 2002. A 

coordenação e organização das avaliações dos dois primeiros níveis do sistema educativo encontra-se a cargo 

da Standards & Testing Agency, que publicou recentemente as orientações para a avaliação no primeiro e 

segundo nível. 

 

 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 

 Iniciativas legislativas 

Efetuada consulta à base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se que na presente 

Legislatura não se encontram pendentes iniciativas ou petições sobre matéria idêntica. 

https://www.gov.uk/national-curriculum/overview
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/32/section/82
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/32/contents
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2004/2783/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2004/2783/contents/made
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/480992/Arrangements_to_implement_the_national_reference_test_consultation_document.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/32/section/84
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/32/section/87
https://www.gov.uk/government/organisations/standards-and-testing-agency
https://www.gov.uk/guidance/2016-key-stage-1-assessment-and-reporting-arrangements-ara
https://www.gov.uk/guidance/2016-key-stage-2-assessment-and-reporting-arrangements-ara
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Sobre matéria similar, localizou-se o projeto de lei n.º 37/XIII (1.ª) — Eliminação dos exames nacionais 

do 1.º ciclo do ensino básico —, do BE e o projeto de lei n.º 44/XIII (1.ª) — Elimina as provas finais de 1.º ciclo 

do Ensino Básico, do PCP, tendo sido aprovados, na generalidade, em reunião plenária, em 27 de novembro 

de 2015, e baixado à 8.ª Comissão na mesma data, para apreciação na especialidade.  

Refira-se também que na anterior legislatura houve uma iniciativa sobre matéria idêntica — projeto de 

resolução n.º 333/XII (1.ª), do BE —, que baixou também à Comissão de Educação, Ciência e Cultura e foi 

depois rejeitada no Plenário. 

 

 

V. Consultas e contributos 

 

Sugere‐se a consulta, em sede de especialidade, das seguintes entidades: 

Conselho Nacional de Educação; 

Conselho de Escolas; 

Associações de estudantes do ensino básico e secundário; 

ANDE – Associação Nacional de Dirigentes Escolares; 

ANDAEP - Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas; 

Escolas básicas e secundárias e respetivas associações de estudantes; 

Sindicatos;  

FENPROF – Federação Nacional dos Professores; 

FNE – Federação Nacional dos Sindicatos da Educação; 

FENEI – Federação Nacional do Ensino e Investigação; 

Federação Portuguesa de Professores; 

SIPE – Sindicato Independente de Professores e Educadores; 

CONFAP – Confederação Nacional das Associações de Pais;  

CNIPE – Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação; 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39819
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39827
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36996
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36996
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FERLAP - Federação Regional de Lisboa das Associações de Pais; 

Confederação Nacional das Associações de Estudantes do Ensino Básico e Secundário; 

Associação Nacional de Professores e associações de professores; 

Associação de Professores de Matemática; 

Associação de Professores de Português; 

FEPECI – Federação Portuguesa dos Profissionais de Educação, Ensino, Cultura e Investigação; 

Escolas Superiores de Educação; 

ARIPESE – Associação de Reflexão e Intervenção na Politica Educativa das ESE; 

Centros de Formação; 

Ministro da Educação;  

Plataforma Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Básico e Secundário; 

Associação Nacional de Municípios Portugueses; 

Associação Nacional de Freguesias; 

AEEP - Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo; 

PETI/ PIEF – Programa Integrado Educação Formação; 

APED – Associação de Professores e Educadores em Defesa do Ensino; 

MUP – Movimento para a Mobilização e Unidade dos Professores; 

MEP – Movimento Escola Pública; 

Pró-Inclusão – Associação Nacional de Docentes de Educação Especial; 

Órgãos de governo das regiões autónomas. 

Para o efeito a Comissão poderá realizar audições parlamentares e, bem assim, solicitar parecer e 

contributos online a todos os interessados, através de aplicação informática disponível. 
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VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

 

Neste momento, em face da informação disponível, não é possível quantificar eventuais encargos 

resultantes da aprovação da presente iniciativa. A criação e o funcionamento do grupo de trabalho previsto no 

projeto de lei poderão, eventualmente, envolver alguns custos. Porém, tendo em conta que se prevê que a lei 

será objeto de regulamentação no prazo de 30 dias após a sua publicação, esses custos decorrerão da 

regulamentação. 

 

 


