
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

- Através dos media, ficámos a saber que o Ministério da Educação já tem a informação sobre a

percentagem de escolas que irão realizar as provas de aferição: apenas 57% aderiram ao novo

modelo integrado de avaliação já neste ano letivo, o sistema de aferição “universal e obrigatório”

que assim se transforma numa ferramenta facultativa, casuística e pouco útil enquanto

instrumento de aferição e controlo da qualidade das aprendizagens a nível nacional.

- Na mesma nota do Ministério da Educação parece ainda referir-se que estes 57% são “uma

amostra significativa para proceder a uma aferição válida do sistema”. Ora um sistema de

aferição nacional, por definição, não é compatível com amostragem.

- O Sr. Ministro da Educação, em diversas declarações públicas, deu conta de que nas escolas

reinava a maior compreensão e adesão a esta avaliação e que, não tendo à data “números”,

confiava que maior parte das escolas iria realizar as provas.

- Também a Sr.ª Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, tinha já

afirmado no Parlamento, que o seu Ministério “não é indiferente ao facto das escolas virem a

realizar, ou não, as provas de aferição já este ano letivo”. De resto, o regime transitório em vigor

estabelece que a decisão das escolas de não realização das provas “(…) deve ser

especialmente fundamentada atendendo às potencialidades do processo de aferição para a

melhoria das aprendizagens e do sucesso escolar.”.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;



O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da

Educação, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas à seguinte pergunta:

1 – Tendo em conta que 43% das escolas decidiu, em Conselho Pedagógico, pela não

realização das provas de aferição neste ano letivo e sabendo que o Ministério da Educação

reconhece e sustenta o seu valor, o Grupo Parlamentar do CDS-PP gostaria de conhecer –

como de resto já indagou noutras ocasiões – quais as fundamentações aceites quanto às

escolas que entenderam não realizar provas, a fim de melhor conhecer o que motiva as escolas

a esta decisão.

Palácio de São Bento, segunda-feira, 2 de Maio de 2016

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

ABEL BAPTISTA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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