
De: CONFAP [mailto:geral@confap.pt]  
Enviada: quinta-feira, 7 de Maio de 2015 09:21 
Para: Comissão 8ª - CECC XII 

Assunto: RE: Assembleia da República - Petição n.º 487/XII/4.ª - pedido de informação à 

CONFAP 
 
Ex.mo Senhor Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura 
Deputado Abel Baptista 
 
Face à petição 487/ XII/4.º AR, "Tolerância correctiva para a não utilização do acordo 
ortográfico de 1990 nos exames nacionais", cumpre-nos dizer desde logo que o acordo 
ortográfico nunca se revelou pacífico junto da comunidade cientifica e mesmo da nossa 
sociedade civil. 
 
Tendo o enfoque e preocupação na forma como será efectuada a avaliação das nossas crianças 
e jovens, o que pretendemos seja sempre a mais justa possível e considerando que: 
 
- Apesar da capacidade de adaptação das nossas crianças e jovens ás mudanças e às alterações 
que surjam nas suas aprendizagens o que é certo é que, neste caso, estão em causa 
aprendizagens que foram feitas assinalando como erro o que agora é o correcto; 
 
- As nossas crianças e jovens não estão isoladas do mundo que as rodeia e do que lhes vai 
sendo transmitido pela via da opinião que tenham pais, professores e até pela comunicação 
social, tendo muitas das vezes interiorizado a ideia de que esta mudança não terá sido para 
melhor; 
 
- As penalizações previstas são demasiado elevadas, atingindo descontos significativos, e que 
não demonstram efectivamente o conhecimento ou aprendizagem que possa ter sido feita 
mas resultar apenas de um acto mecânico e espontâneo. Da nossa própria experiência resulta, 
quando escrevemos rápido ( o caso de um exame), o nosso cérebro processa de forma 
"automática" e tendo em conta informação armazenada como correcta. 
 
Assim, somos do entender que deverá ser dado provimento à petição aproveitando para 
manifestar a opinião de que e as novas regras ortográficas só devem tornar-se obrigatórias 
para as crianças e jovens que começaram a sua escolaridade em 1990.  
 
Melhores Cumprimentos. 
O conselho Executivo da CONFAP 
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