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Assunto: Sobreposição do exame de Geologia e Biologia com exames de línguas estrangeiras

Destinatário: Min. da Educação

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

Considerando que:
- A nota de candidatura de um aluno que pretenda ingressar no ensino superior é composta por
uma percentagem que corresponde à sua média no ensino secundário e outra que corresponde
à classificação do exame - ou exames – específico que lhe é exigido para os diferentes cursos e
universidades que escolham.
- As áreas de ensino de Ciências e Tecnologias têm ao longo do 10.º e do 11.º ano línguas
estrangeiras na sua componente curricular, pelo que um aluno que pretenda ingressar em
qualquer curso pode ter interesse em efetuar exame de línguas.
- A coincidência, este ano, no calendário de exames nacionais de acesso ao ensino superior, já
afixado, das disciplinas de línguas e de Geologia e Biologia diminui a possibilidade de os alunos
de Ciências e Tecnologias terem acesso a outros cursos, diminuindo o seu leque de opções e
de possibilidades.
- Os exames de Geologia e Biologia (702) coincidem com os exames de línguas de Inglês (550),
de Francês (517), de Espanhol (547) e de Alemão (501), todos marcados para as 9h30 do dia
26 de junho.
- Não obstante a maioria dos alunos que se propõem a exame de línguas ser proveniente da
área de Línguas e Humanidades, não está vedada a possibilidade de um aluno de Ciências e
Tecnologias ter interesse em fazê-lo.
- Já no ano passado, os alunos de Ciências e Tecnologias se viram impedidos de fazer exame a
línguas.
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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;
As Deputadas do CDS-PP, abaixo-assinadas, vêm por este meio requerer ao Ministro da
Educação, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,
resposta à seguinte pergunta:
1. Pondera o Ministério da Educação alterar o calendário de exames de acesso ao ensino
superior, de modo a que não coincidam no mesmo dia, e à mesma hora, os exames de
línguas com o de Geologia e Biologia?

Palácio de São Bento, 10 de abril de 2018
Deputado(a)s
ANA RITA BESSA(CDS-PP)
ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)
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