A TODOS OS ASSOCIADOS

Lisboa, 11 de janeiro de 2016
Ref. 001/003/001/529
ASSUNTO: NOVO “MODELO

INTEGRADO DE AVALIAÇÃO EXTERNA DAS APRENDIZAGENS

NO ENSINO BÁSICO”

Caros Associados,
Para o caso de nem todos terem recebido, anexamos o documento “modelo integrado de
avaliação externa das aprendizagens no ensino básico” que foi distribuído pelo Ministério de
Educação na passada 6ª feira.
A AEEP pediu já ao Sr. Ministro da Educação uma reunião urgente para esclarecimento do
modo como irá ser articulada a realização de provas de aferição a meio de ciclos de ensino
com a liberdade de gestão curricular das disciplinas por ciclo de que o EPC goza (bem como
as escolas públicas estatais com contrato de autonomia).
Anexamos o parecer que a AEEP enviou à Assembleia da República sobre a questão da
eliminação dos exames do 4.º ano.
Esclarecemos a menção no documento de que a AEEP foi ouvida. A AEEP foi questionada
pelo Governo sobre a substituição dos exames do 4.º ano por provas de aferição. Mas não foi
questionada sobre a mudança estrutural profunda que o documento sustenta. Sem prejuízo do
direito constitucional de cada governo de orientar a política educativa, somos de opinião que
não deve haver mudanças de estrutura abruptas sem consulta sobre as mudanças em concreto
e fora de uma lógica de mudança global do sistema educativo. O documento apresentado pelo
governo precisa de mais análise e ponderação.
A terminar, e considerando que cerca de 50% dos nossos associados entendem que os exames
dos 4.º e 6.º anos são um instrumento útil para as suas dinâmicas de exigência e qualidade,
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informamos que vamos estudar a viabilidade de criar um instrumento que permita ao sector a
continuidade do sistema de avaliação externa de alunos.
Com os nossos melhores cumprimentos,

António José Sarmento
Presidente da Direção
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