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I – Introdução
A presente Petição, subscrita pelas Associações de Pais e Encarregados de
Educação das Escolas Secundárias Artísticas Soares dos Reis e António Arroio, com 4667
assinaturas (recolhidas online), deu entrada na Assembleia da República em 8 de Maio de
2014, tendo baixado à Comissão Parlamentar de Educação e Ciência na mesma data.
Nos termos da Lei do Exercício do Direito de Petição (LDP), foram seguidos os
trâmites exigidos para a apreciação da mesma. Assim, nos termos do nº 1, do artigo 21º da
LPD, foi realizada a audição de peticionários no dia 11 de Junho de 2014, tendo sido
especificados os motivos da apresentação da petição à Assembleia da República.
Paralelamente, no que respeita ao conteúdo da petição, foram executadas
diligências com vista à pronúncia por parte do Ministério da Educação e Ciência e dos
Diretores da Escola Artística Soares dos Reis, da Escola Artística António Arroio, da Escola
de Dança do Conservatório Nacional, do Conservatório de Música de Coimbra, do
Conservatório de Música de Calouste Gulbenkian, do Conservatório de Música do Porto, da
Escola de Música do Conservatório Nacional, do Instituto Gregoriano de Lisboa, do
Conservatório de Música de Aveiro de Calouste Gulbenkian.

II – Objeto da Petição
Mediante a apresentação da presente Petição, os subscritores solicitam à
Assembleia da República a “alteração da legislação que regula o acesso ao ensino superior
dos alunos do ensino artístico especializado das artes visuais e dos audiovisuais”.
Os subscritores reivindicam que “as classificações dos exames façam média ponderada
com a classificação interna final a que se reportam com um peso final de 30%” e que “o
exame de filosofia seja opcional, podendo os alunos escolher realizar exame a essa ou a
uma das disciplinas que se seguem: Língua Estrangeira, Geometria A, História da Cultura e
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das Artes, Desenho A, tal como sucede nos cursos científico-humanísticos, como forma de
ser feita inteira e sã justiça a estes alunos”.
Os subscritores referem que “o regime aplicável foi objeto de alteração pelo DecretoLei n.º 139/2012 de 5 de julho e pela Portaria 243-A/2012, de 13 de agosto, alterada pela
Portaria n.º 419-A/2012, de 20 de dezembro e pela Portaria n.º 59-A/2014, de 7 de
março” e que no acesso ao ensino superior, estes alunos são discriminados em relação aos
alunos de artes visuais dos cursos científico-humanísticos.
Os subscritores afirmam que:
- “Os alunos do ensino artístico especializado têm as mesmas disciplinas, programas e
grau de exigência, na componente de formação geral e específica/científica, dos restantes
alunos, mais uma disciplina da componente técnica-artística – Projeto e Tecnologias – pelo
que têm uma carga letiva superior (num total de 10 blocos de 90 minutos na soma dos 3
anos) e que no final do curso são submetidos a uma prova de aptidão artística, perante um
júri com elementos externos à escola”;
- “Para acesso ao ensino superior, atualmente, é-lhes exigida a realização de exames de
Português e de Filosofia, para além das disciplinas específicas requeridas pelas
instituições de ensino superior”;
- “Na média dos dois exames de Português e de Filosofia é-lhes exigido que obtenham a
classificação de 95 pontos, quando aos alunos do ensino regular é-lhes exigida a mesma
pontuação, mas é levada em conta a nota interna da disciplina e a classificação no
respetivo exame, o que descrimina desfavoravelmente os primeiros”
- “Enquanto para os alunos dos cursos científico-humanísticos, as classificações dos
exames obrigatórios têm um peso de 30%, que incide apenas na classificação final de cada
disciplina, para os alunos do ensino artístico especializado a classificação dos exames
obrigatórios incide sobre toda a média final de curso com um peso de 30%”, pelo que a
fórmula de cálculo não segue os mesmos princípios e gera resultados diferentes;
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- “Para os alunos do ensino artístico o exame de Filosofia é imposto, enquanto para os
dos cursos científico-humanísticos é uma opção, por troca com outra das disciplinas
bianuais da formação específica”;

III – Análise da Petição
i.

O objecto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se
identificados os subscritores, estando também presentes os demais requisitos
formais estabelecidos no artigo 9.º da Lei de Exercício do Direito de Petições
(LDP), Lei nº 43/90, de 10 de Agosto, alterada e republicada pela Lei nº 45/2007,
de 24 de Agosto;

ii.

Da pesquisa efetuada à base de dados da iniciativa parlamentar e do processo
legislativo (PLC), verificou-se a existência de uma iniciativa legislativa conexa com
a matéria em análise – Projeto de Resolução n.º1087/XII/3 “Alunos do ensino
artístico prejudicados no acesso ao ensino superior sem justificação pedagógica ou
curricular”.

IV – Diligências efetuadas pela Comissão:
Pedidos de informação:
a) Resposta do Ministério da Educação e Ciência
Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 3 do artigo 17º da Lei de Exercício do
Direito de Petição, foi questionado o Gabinete do Sr. Ministro da Educação e Ciência, para
que se pronunciasse sobre o conteúdo da presente petição.
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O Ministério da Educação e Ciência afirma que “as disciplinas de Geometria
Descritiva A e de Desenho A só existem, nos cursos artísticos especializados, nos domínios
das Artes Visuais e Audiovisuais, existindo igualmente no Curso Cientifico-Humanístico de
Artes Visuais. Nos outros cursos artísticos especializados, nomeadamente Canto, Canto
Gregoriano, Dança e Música, estas disciplinas não existem. A disciplina de História da
Cultura e das Artes integra o plano de estudos ao Curso Científico-Humanístico de Artes
Visuais e dos cursos artísticos especializados nos domínios das Artes Visuais e
Audiovisuais, com uma carga horária de 270 minutos semanais, e nos cursos artísticos
especializados nos domínios da Dança, da Música, do Canto e do Canto Gregoriano, a
disciplina tem uma carga horária de apenas 135 minutos, isto é, 50% da duração dos
cursos mencionados anteriormente”.
O Ministério da Educação e Ciência refere ainda que “nos cursos artísticos
especializados e nos cursos cientifico-humanísticos, a parte curricular comum é apenas a
componente de formação geral, com as seguintes disciplinas: Português, Língua
Estrangeira I, II ou III, Filosofia e Educação Física, as quais têm o mesmo programa e a
mesma carga horária, independentemente do curso frequentado pelos alunos. Os exames
nacionais disponíveis na componente suprarreferida são apenas o de Português e de
Filosofia, uma vez que não existe oferta nacional de exame para Língua Estrangeira I, II ou
III, da componente de formação geral”.
O Ministério da Educação e Ciência conclui que:
- “Os alunos dos cursos cientifico-humanísticos têm de realizar quatro exames para
concluir o ensino secundário, tendo a classificação dos mesmos efeitos no cálculo da
classificação final do curso frequentado, podendo ter de realizar outros exames como
provas específicas para efeitos de acesso ao ensino superior, se for esse o caso. Para
além de contarem para o cálculo da média final do curso, as classificações dos exames
considerados como provas específicas para prosseguimento de estudos no ensino
superior, voltam a ser consideradas na média para efeitos de acesso ao ensino
superior”. Para este efeito, “nomeadamente nos cursos científico-humanísticos, as
classificações dos exames funcionam como provas específicas têm que ser iguais ou
superiores a 95”.
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- No caso dos cursos artísticos especializados (…) para a conclusão e certificação do
curso do ensino secundário não é necessária a realização de exames finais nacionais,
ficando apenas sujeitos à avaliação sumativa externa os alunos que pretendam
prosseguir estudos no ensino superior.”
- “Por uma questão de equidade, todos os alunos dos diferentes cursos artísticos
especializados devem respeitar entre eles as mesmas regras para acesso ao ensino
superior, pelo que a realização de exames nacionais às disciplinas de Português e
Filosofia se configura a situação mais adequada e menos penalizadora para os alunos
destes cursos. Por este motivo, somos de parecer que não deve existir uma regra para
os alunos dos cursos artísticos especializados das áreas das Artes Visuais e
Audiovisuais e uma regra diferente para os alunos dos cursos artísticos especializados
das áreas da Dança, da Música, do Canto e do Canto Gregoriano”.
- “Mantendo-se no entanto a diferença das condições de acesso ao ensino superior
entre os cursos artísticos especializados e os cursos cientifico-humanísticos, esta
diferença justifica-se pelo facto de não ser possível, não só garantir a realização de
provas de exame nacional em todas as disciplinas da sua formação específica, como se
afigurar mais justa a realização de provas em disciplinas que são comuns à formação
geral dos dois tipos de curso, como são as disciplinas de Português e de Filosofia”.
- “Outras soluções seriam sempre mais injustas e introduziriam muito maior
desequilíbrio nas condições de acesso exigíveis aos cursos artísticos”; “os alunos dos
cursos cientifico-humanísticos fazem obrigatoriamente um maior número de exames
do que os alunos das outras ofertas, o que não confirma a acusação enunciada na
Petição, de que existe injustiça em prejuízo dos alunos dos cursos artísticos”.
- Existia uma “situação anterior de privilégio claro dos alunos dos cursos profissionais
e artísticos especializados que podiam aceder ao ensino superior apenas com as
provas de acesso, tendo-se verificado situações de classificações internas inflacionadas
que punham em causa a equidade no acesso, prejudicando muito os alunos dos cursos
cientifico-humanísticos, que ficavam com médias mais baixas em virtude de terem que
realizar obrigatoriamente 4 exames nacionais. Com a publicação deste normativo,
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reequilibrou-se o sistema de conclusão do secundário para efeitos de prosseguimento
de estudos, trazendo maior justiça e proporcionalidade ao sistema”.

b) Resposta do Diretor da Escola Secundária Artística António Arroio:
“Publicado no verão de 2012, este articulado legal teve aplicação imediata aos alunos das
escolas especializadas de ensino artístico que concluíram o 12º ano no final do ano letivo
2012/13. Após a realização dos exames nacionais, relativamente aos 240 alunos da escola
artística António Arroio, os resultados foram os seguintes:
- Cerca de metade daqueles (55%) conseguiram obter as condições para o concurso de
acesso ao ensino superior sendo que, apenas 36%, o puderam fazer na 1ª fase do mesmo".
- “A aplicação dos normativos impediu, no ano letivo passado, praticamente a metade dos
nossos alunos serem opositores ao concurso de acesso ao ensino superior”.
Afirma o Diretor que as “caso tivessem sido aplicados, na fórmula de cálculo para acesso
ao ensino superior, os critérios aplicáveis aos alunos dos cursos científico-humanístico,
94% dos alunos que concluíram em 2012/13 um curso da escola António Arroio teriam
acedido ao concurso de acesso ao ensino superior, sendo que 91%, tê-lo-iam feito na 1ª
fase”.
Considera que esta é uma situação de “gritante desigualdade” porque:
- “a parcela correspondente à Classificação Final de Curso (CFC) é diferente da calculada
para efeitos de conclusão do mesmo, na fórmula de acesso ao ensino superior, enquanto
que para os alunos dos cursos científico-humanísticos, é igual”;
- “na fórmula de cálculo da Classificação Final de Curso (CFC), o peso/ponderação das
classificações dos exames nacionais é de 15%, para cada disciplina, enquanto que para os
alunos dos cursos científico humanísticos é de 3,75%”;
- “a média aritmética da classificação da avaliação sumativa externa tem que ser igual ou
superior a 95 pontos, ou seja os exames nacionais são eliminatórios, enquanto que para os
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alunos dos cursos científico-humanísticos as classificações dos mesmos são ponderadas
(30/70) com a avaliação interna (CIF) obtida nas respetivas disciplinas”;
- “não podem optar entre, realizar exame à disciplina bienal da componente de formação
geral ou a uma disciplina da componente da formação específica/científica, como acontece
com os alunos dos cursos científico-humanísticos”.
Conclui que “é nosso entendimento ser mais do que justa a pretensão dos signatários da
petição (…) ao propor que, para os alunos que concluem um curso do ensino artístico
especializado e queiram concorrer ao ensino superior:
- dever ser, a classificação final das disciplinas sujeitas a avaliação sumativa externa, a
média ponderada entre a classificação interna e a obtida em exame nacional, na proporção
de 70/30, tal como acontece para os alunos dos cursos científico-humanísticos;
- ser possível ao aluno escolher entre realizar o exame nacional da disciplina bienal da
componente de formação geral (Filosofia) ou de outra dessa mesma componente (Inglês)
ou mesmo de uma disciplina da componente científica (Desenho, Geometria Descritiva ou
História das Artes Visuais), exames que realizam e que também se constituem como
provas de ingresso em muitos dos cursos superiores a que se podem candidatar, em
muitas das instituições do ensino superior público ou privado”.
Afirmam ainda que “os alunos do 12º ano dos cursos Artísticos Especializados realizam a
PAA (prova de Aptidão Artística), que é uma prova de extrema exigência e que consome
muitas das energias e capacidades dos alunos, para poderem concluir os nossos cursos,
que são de dupla certificação de nível IV”.

c) Resposta do Diretor da Escola Secundária Artística Soares dos Reis:
Afirma o Diretor que “mesmo duvidando que tais medidas resultem num melhor ensino e
na melhor preparação dos alunos não é nossa intenção contestar essa política mas sim as
consequências da mesma quando mal aplicada”.
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Refuta por isso, ”a fórmula criada para os alunos dos cursos artísticos especializados que
pretendem ter condições de acesso ao ensino superior porque coloca em clara
desvantagem relativamente aos seus colegas dos cursos científicos-humanísticos”.
Desde logo “porque os pesos reais do exame de Português são diferentes num e noutro
caso. Para um aluno dos cursos especializados artísticos o exame de português tem um
peso real é de 15% enquanto que nos cursos científico humanísticos esse peso é de apenas
3,3%”.
Para além disto, afirma que a “diferença entre os pesos é agravada pela diferença entre as
cargas horárias semanais duns e doutros. Um aluno dos cursos especializados tem carga
horária de (2+2+3) tempos respetivamente no 10º, 11º e 12º ano. Já a dos alunos dos
cursos científico-humanísticos é de (2+2+2) respetivamente”.
Refere ainda que “a exigência dum exame de Filosofia não faz qualquer sentido para os
cursos artísticos especializados. (…) Se o pretendido era colocar todos os alunos dos
cursos especializados artísticos posso incluir uma opção entre os exames de Desenho,
História e Cultura das Artes ou Geometria Descritiva”. Questionando, “se os exames que os
alunos dos cursos científico-humanísticos fazem lhes poderão servir de provas específicas
para acesso ao ensino superior porque é que o mesmo raciocínio não se poderá aplicar aos
alunos dos cursos especializados artísticos?”.
Lamenta que “a Prova de Aptidão Artística (PAA) não seja considerada em si como um
exame, tendo em conta a forma como é realizada. O aluno defende um trabalho original
perante um júri formado por professores internos (que inclui o diretor ou um seu
representante e o diretor de curso) e personalidades externas à escola (artistas e
personalidades do mundo do trabalho de reconhecido mérito)”.
Assinala que a Escola que dirige já colocou “estas questões num ofício enviado à tutela” e
louva a iniciativa das Associações de Pais, à qual se associa. Por fim, exorta a Comissão de
Educação Ciência e Cultura a “estudar atentamente o diploma legal em vigor que vem
mencionado na Petição”.
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d) Escola de Dança do Conservatório Nacional (ECDN)
O Diretor afirma que a “petição (…) merece a total concordância da ECDN nos seguintes
três aspetos (…) fundamentais”:
1) “Falta de equidade de tratamento entre os alunos dos cursos científico-humanísticos e
os alunos dos cursos do ensino artístico especializado, com prejuízo para estes
últimos (…) visto que lhes é exigido que obtenham, na média dos exames das
disciplinas de Português e de Filosofia a classificação de 95 pontos, o que não acontece
ao nível do regime científico-humanístico, onde apenas é exigido que os alunos
obtenham 95 pontos na média da classificação interna da disciplina com a
classificação do exame da mesma”.
2) “Tratamento desigual a alunos dos cursos científico-humanísticos e a alunos dos
cursos do ensino artístico especializado, com prejuízo para estes últimos (…) quando
se constata que, para os primeiros, as classificações dos exames obrigatórios têm um
peso de 30% que incide apenas na classificação final de cada disciplina e, para os
segundos, a classificação dos exames obrigatórios incide sobre toda a média final de
curso com um peso de 30%”.
3) “Faria mais sentido, e seria mais proveitoso, abrangente e equitativo, em termos de
carreira futura dos nossos alunos, que, em vez de tornar obrigatório - como o é
atualmente - a realização do Exame Nacional de Filosofia, os que pretendam ingressar
num curso superior pudessem optar pela realização de um outro exame, a saber, no
caso específico da EDCN, o Exame Nacional de História e Cultura das Artes (724), ou
de Inglês (550)”.

e) Escola de Música do Conservatório Nacional
A Diretora afirma que “as escolas do ensino especializado da música e da dança não se
enquadram completamente na situação descrita na Petição em causa”; aditando que
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apoiam “porém, as razões invocadas pelos signatários da Petição em causa, no respeitante
às condições de acesso ao ensino superior pelos alunos dos cursos de artes visuais”.
Afirma que “no que se refere àquilo que, no texto em análise, se aplica às escolas do EAE da
música e da dança consideramos que:
a) em relação à primeira proposta de alteração legislativa, ali formulada, a
legislação atual é a nosso ver adequada às necessidades dos nossos alunos,
pelo que qualquer alteração deverá contemplar a diferenciação das áreas
artísticas;
b) em relação à segunda proposta, defendemos que também se aplique à área
da música e da dança, a possibilidade de o exame de Filosofia poder
constituir-se opção “podendo os alunos escolher realizar exame a essa” ou
a outra disciplina”.

f) Conservatório de Música do Porto
O Diretor afirma que “as escolas do ensino especializado da música e da dança não se
enquadram completamente na situação descrita na Petição em causa”; aditando que
apoiam “porém, as razões invocadas pelos signatários da Petição em causa, no respeitante
às condições de acesso ao ensino superior pelos alunos dos cursos de artes visuais”.
Afirma que “no que se refere àquilo que, no texto em análise, se aplica às escolas do EAE da
música e da dança consideramos que:
c) em relação à primeira proposta de alteração legislativa, ali formulada, a
legislação atual é a nosso ver adequada às necessidades dos nossos alunos,
pelo que qualquer alteração deverá contemplar a diferenciação das áreas
artísticas;
d) em relação à segunda proposta, defendemos que também se aplique à área
da música e da dança, a possibilidade de o exame de Filosofia poder
constituir-se opção “podendo os alunos escolher realizar exame a essa” ou
a outra disciplina”.
g) Resposta do Diretor do Instituto Gregoriano de Lisboa:
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A Diretora afirma que “as escolas do ensino especializado da música e da dança não se
enquadram completamente na situação descrita na Petição em causa”; aditando que
apoiam “porém, as razões invocadas pelos signatários da Petição em causa, no respeitante
às condições de acesso ao ensino superior pelos alunos dos cursos de artes visuais”.
Afirma que “no que se refere àquilo que, no texto em análise, se aplica às escolas do EAE da
música e da dança consideramos que:
a) em relação à primeira proposta de alteração legislativa, ali formulada, a
legislação atual é a nosso ver adequada às necessidades dos nossos alunos,
pelo que qualquer alteração deverá contemplar a diferenciação das áreas
artísticas;
b) em relação à segunda proposta, defendemos que também se aplique à área
da música e da dança, a possibilidade de o exame de Filosofia poder
constituir-se opção “podendo os alunos escolher realizar exame a essa” ou
a outra disciplina”.

Audição dos peticionários
Atendendo ao número de subscritores da Petição e cumprindo-se o disposto no
artigo 21.º da Lei de Exercício do Direito de Petição/LDP, a Comissão de Educação, Ciência
e Cultura procedeu à audição dos peticionários, na reunião de 11 de Junho de 2014.
No início da audição os peticionários começaram por expor os fundamentos que
tiveram por base da apresentação da petição, tendo respondido às questões colocadas
pelos grupos parlamentares. Conforme gravação áudio [formato MP3].
Intervieram, de seguida, os Srs. Deputados Maria José Castelo Branco (PSD), Odete
João (PS), Inês Teotónio Pereira (CDS-PP) e Rita Rato (PCP), que apresentaram as posições
dos respetivos grupos parlamentares.
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V – Opinião do Relator
A matéria abordada nesta Petição - acesso ao ensino superior dos alunos do ensino artístico

especializado das artes visuais e dos audiovisuais – tem vindo a suscitar desacordos,
inquietações e preocupações legítimas dos estudantes do ensino artístico e respetivas
comunidades escolares.
Desde logo, duvido profundamente que a “absolutização” da nota do exame e média decorrente
para efeitos de acesso ao ensino superior vise a melhoria das aprendizagens e da garantia de
pretensas condições de igualdade de acesso.

A matéria relativa à avaliação e acesso ao ensino superior tem impactos significativos no
percurso educativo e pessoal dos estudantes, pelo que o acompanhamento dos seus
impactos e consequências parece determinante.
Esta matéria é inseparável da opção política seguida por sucessivos governos PS, PSD e CDS de
desvalorização da avaliação contínua e da negação de meios materiais e humanos
fundamentais para assegurar a qualidade pedagógica na Escola Pública em geral, e no ensino
artístico em particular.
A valorização da avaliação contínua e a garantia do ensino individualizado, o acompanhamento
das necessidades concretas de cada aluno e a valorização do projeto pedagógico de cada escola
exige investimento público efetivo através da tomada de medidas pedagógicas inclusivas.
A valorização efetiva da prova de aptidão artística e do percurso pedagógico de cada aluno
deve ser matéria central da avaliação de cada aluno, pelo que esta não se resume à questão dos
exames nacionais mas antes à estruturação da Escola Pública. A salvaguarda das
especificidades dos cursos artísticos especializados, nas suas múltiplas dimensões, parece-nos
fundamental.
A Escola Pública, conquista da Revolução de Abril, teve um significado de progresso e justiça
social porque a reconheceu como um espaço de formação da cultura integral do indivíduo, um
instrumento de emancipação individual e coletiva. Importa pois concretizá-la, e tal obriga a
exigir uma política educativa que cumpra tais objetivos.
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VII – Anexos
- Respostas aos Pedidos de Informação da Comissão:


PI_Ministro da Educação e Ciência



PI_Diretor da Escola Secundária Soares dos Reis



PI_Diretor da Escola Secundária António Arroio



PI_Diretor da Escola de Dança do Conservatório Nacional



PI_Diretor do Conservatório de Música de Coimbra



PI_Diretor do Conservatório de Música de Calouste Gulbenkian



PI_Diretor do Conservatório de Música do Porto



PI_Diretor da Escola de Música do Conservatório Nacional



PI_Diretor do Instituto Gregoriano de Lisboa



PI_Diretor do Conservatório de Música de Aveiro de Calouste Gulbenkian



RPI_Diretor da Escola de Dança do Conservatório Nacional



RPI_Diretor da Escola de Música do Conservatório Nacional



RPI_Diretor da Escola Secundária António Arroio



RPI_Diretor da Escola Secundária Soares dos Reis



RPI_Diretor do Instituto Gregoriano de Lisboa



RPI_Diretor da Escola Secundária Tomás Cabreira



RPI_Diretor do Conservatório de Música do Porto



RPI_Ministro da Educação e Ciência
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