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Chumbei no 12.º 

A manhã de ontem não foi fácil para 

alguns dos milhares de alunos do 

ensino secundário que fi zeram os 

exames da 2.ª fase — sobretudo para 

aqueles cuja nota ditou se passavam 

à próxima etapa das suas vidas, o 

ensino superior, ou se permane-

ciam no 12.º ano. Este texto é para 

aqueles que, no próximo ano lecti-

vo, vão ter de repetir pelo menos 

uma cadeira no secundário. E para 

os seus pais.

Antes de mais, é preciso não pe-

nalizar, aconselha Dulce Gonçalves, 

Este pode não 
ser um ano 
perdido, mas uma 
oportunidade 
de construir 
um currículo 
alternativo à 
escola, dizem os 
especialistas

MANUEL ROBERTO

espera de fi car nessa situação”, re-

conhece Isabel do Vale. 

“O que queremos é que daqui a 

uns anos este período tenha con-

tribuído para fazer a diferença na 

procura de emprego, porque o alu-

no trabalhou, fez um estágio ou 

um voluntariado que o distingue”, 

acrescenta Dulce Gonçalves.

Ano de oportunidades
De resto, para terminar o secundá-

rio, os alunos têm várias hipóteses, 

inclusive podem, paralelamente, 

fazer algumas disciplinas do ensi-

no superior (ver texto nestas pá-

ginas).

“Temos de combater a ideia de 

Educação
Bárbara Wong

das notas para fazer os exames no 

próximo ano lectivo e transitar — 

“resolver outros assuntos”, como 

tirar a carta de condução ou pro-

curar competências noutras áreas 

como as línguas, a informática ou 

até a música.

Dulce Gonçalves acrescenta o des-

porto, mas também as actividades 

de voluntariado, de responsabilida-

de social. Ter um trabalho em part-

time pode também ser boa ideia.

No fundo, este novo ano lectivo 

que se aproxima pode servir para 

construir um currículo alternativo 

ao escolar. “Não tem de ser um ano 

perdido, embora seja difícil, espe-

cialmente para quem não estava à 

professora de Psicologia Educacio-

nal na Universidade de Lisboa. Os 

alunos vão sentir-se culpados por 

não terem conseguido passar e os 

pais tendem a ter uma “atitude ca-

tastrofi sta” e a culpabilizá-los pelo 

que aconteceu. 

“Sugiro olhar para a frente e res-

ponsabilizar”, diz a especialista, ou 

seja, é tempo de ver o que fazer para 

que o próximo ano não seja “um ano 

perdido”.

Isabel do Vale, psicóloga de orien-

tação vocacional no Agrupamento 

Patrício Prazeres, em Lisboa, e que 

faz atendimento na Faculdade de 

Psicologia da Universidade de Lis-

boa, aconselha — além da melhoria 
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ano. E agora?
O que fazer nos 
próximos meses?
Repetir. O aluno deve 
inscrever-se nas disciplinas 
que deixou por fazer e ir às 
aulas. Também pode aproveitar 
para melhorar a nota nas 
disciplinas em que teve médias 
mais baixas. Se não quiser 
acompanhar as aulas durante 
o ano lectivo, pode ir à escola 
inscrever-se nos exames como 
aluno externo. Nestes casos, 
muitos professores deixam 
os estudantes frequentarem 
as aulas, sem que tenham 
avaliação continua.

Ensino recorrente. Quando 
o aluno é maior de idade 
e só quer completar o 
secundário, pode optar pelo 
ensino recorrente, em regime 
nocturno. Por exemplo, um 
aluno que não consegue fazer 
o exame de Matemática pode 
escolher uma outra disciplina 
que é feita por módulos ao 
longo do ano lectivo e, se a 
concluir com sucesso, fica 
com o secundário feito. Para se 
candidatar a um curso superior 
que tenha Matemática como 
prova de acesso terá, contudo, 
de fazer exame. Há ainda a 
opção dos cursos de Educação 
e Formação de Adultos. 
Funcionam em regime pós-
laboral e permitem obter uma 
certificação profissional.

Superior. O aluno pode 
inscrever-se em disciplinas 
isoladas ou avulsas no curso 
superior que quer frequentar ou 
em vários cursos, de maneira a 
descobrir o que quer fazer. Pode 
inscrever-se sem se sujeitar a 
avaliação, ou, em caso de ser 
avaliado, pode inscrever-se até 
ao limite de 50% do total dos 
créditos do ciclo de estudos, 
mas estes só contam depois de 
concluído o ensino secundário. 
Nem todos os cursos abrem 
esta possibilidade. Há 
universidades e politécnicos 
que atraem os alunos com esta 
hipótese a que alguns chamam 
“ano zero”. B.W.

perda, de este ser um ano perdido”, 

sublinha Dulce Gonçalves. Aliás, os 

alunos que passam por esta situação 

têm difi culdade em compreender 

que este é um “ano de oportunida-

des”; só muito mais tarde, quando 

já estão na universidade, é que o re-

conhecem, conta. Então, dizem que 

foi um ano que os ajudou a pensar, a 

descobrirem-se e “fazem uma leitu-

ra positiva”. “É um ano de matura-

ção e aprendizagem”, acrescenta.

Isabel do Vale lembra que Setem-

bro será um mês difícil para estes 

alunos que verão os seus amigos e 

colegas a entrar no ensino superior. 

“Em termos de auto-estima fi cam 

fragilizados quando se comparam 

aos demais.”

Passar a ir buscar o irmão?
Mas a vida dá muitas voltas e nin-

guém diz que quem entrou no su-

perior é que vai ter sucesso ou vai 

alcançá-lo mais cedo do que os ou-

tros, porque se há os que chumba-

ram, outros há que não vão entrar 

no curso que querem, ou entram e 

descobrem que não gostam, ou têm 

notas tão baixas que decidem repe-

tir, ou mesmo regressar ao secun-

dário e voltar a fazer exames para 

mudar de curso. 

Em suma, muitos dos amigos que 

em Setembro vão festejar a sua en-

trada no superior, no ano seguinte 

poderão estar numa situação seme-

lhante à daqueles que fi caram reti-

dos agora.

Por vezes, este é também o pri-

meiro ano, desde o infantário, em 

que alguns jovens respiram, podem 

“saborear a vida”, estudar um pou-

co menos, dormir mais, diz Dulce 

Gonçalves. Por isso, há que encon-

trar um equilíbrio para que, no ano 

seguinte, o cenário de retenção não 

se volte a repetir.

Por outro lado, pode ser um ano 

de isolamento social, de vergonha, 

diz Isabel do Vale — por isso, é pre-

ciso que os pais estejam atentos. 

O objectivo “não é ocupá-los, mas 

desafi á-los”, propõe Dulce Gonçal-

ves, que lembra que, além de todas 

as actividades que podem fazer fora 

de casa, há outras que podem fazer 

dentro, como cozinhar, ir às com-

pras, ir buscar o irmão mais novo à 

escola. “Eles têm de se sentir úteis, 

capazes, autónomos e ter autodis-

ciplina.”

bwong@publico.pt

Mais de 43 mil alunos (43.156) já apre-

sentaram a sua candidatura ao ensi-

no superior para o próximo ano lecti-

vo. Volvidos 16 dias desde a abertura 

da 1.ª fase do concurso nacional de 

acesso, o número de candidatos au-

mentou 2,9% em relação ao mesmo 

período do ano lectivo passado. 

Se a tendência se confi rmar até 

terça-feira, dia em que termina o 

prazo para as submissões, este será 

o terceiro ano consecutivo em que a 

procura por um lugar nas universida-

des e institutos politécnicos públicos 

cresce.

A última actualização nas informa-

ções estatísticas disponíveis no portal 

da Direcção-Geral de Ensino Superior 

reporta-se ao fi nal de quinta-feira. A 

1.ª fase do concurso nacional de aces-

so prolonga-se até à meia-noite da 

Os estudantes que prestaram provas 

na 2.ª fase dos exames nacionais do 

ensino secundário, em Julho, conse-

guiram reverter os maus resultados 

a Física e Química A registados na 

1.ª fase. A média a essa disciplina foi 

positiva (10,1 valores, numa escala 

que vai até 20). 

Esta 2.ª fase foi, de resto, particu-

larmente concorrida, já que mais de 

metade (54%) dos alunos inscritos na 

1.ª optou por voltar a realizar aquela 

prova. Física tinha sido uma das dis-

ciplinas nas quais os alunos tinham 

tido pior desempenho em Junho. A 

média descera para 9,9 valores (face 

aos 11 valores registado um ano an-

tes), fazendo dela a segunda prova 

com piores resultados e aquela onde 

houve mais chumbos entre os alu-

nos internos, ou seja, entre aqueles 

que estiveram inscritos nas escolas 

durante todo o ano e que são os con-

siderados nos dados aqui apresenta-

Este ano há mais candidatos ao ensino 
superior. Mas o prazo ainda não acabou

Média de Física e Química melhorou. 
A Matemática 22% dos alunos não passaram

próxima terça. À mesma distância 

do fi nal do prazo, registavam-se, no 

ano passado, 41.947 candidaturas ao 

ensino superior. Ou seja, este ano há 

mais 1209 candidatos.

Se o ritmo de apresentação de no-

vas candidaturas se mantiver, este 

será o terceiro ano consecutivo em 

que haverá aumento do número de 

candidatos na 1.ª fase do concurso 

nacional de acesso ao ensino supe-

rior. Depois de uma quebra continu-

ada que se verifi cou a partir de 2008, 

em 2015 verifi cou-se uma inversão, 

com um aumento de procura na 

ordem dos 14%. No ano passado, o 

crescimento foi de 2,8%.

Estes candidatos competem por 

uma das 50.838 vagas disponíveis 

nas instituições de ensino — mais 

150 do que em 2016. O crescimen-

dos sobre as médias nacionais dos 

exames.

Em termos globais, os resultados 

da 2.ª fase dos exames, divulgados 

ontem pelo Ministério da Educação, 

mostram uma melhoria da prestação 

dos alunos face à 2.ª fase do ano pas-

sado — habitualmente, os resultados 

desta são mais baixos do que os da 

1.ª, uma vez que esta leva de exames 

serve, sobretudo, para os estudantes 

que não conseguiram aprovação ou 

que pretendem melhorar as notas. 

Entre as disciplinas com maior nú-

mero de inscritos, as excepções são 

Português (média de 10,3 valores) e 

Biologia e Geologia (média de 10,9), 

nas quais, ainda assim, as médias são 

positivas. História A, Geografi a A e 

Filosofi a não conseguiram alcançar 

os 9,5 valores. 

Olhando para as taxas de chum-

bo, os dados da 2.ª fase mostram-nos 

que “uma signifi cativa percentagem 

dos que não tinham conseguido ob-

ter aprovação na 1.ª fase conseguiu 

agora a respectiva aprovação”, sa-

to verifi cou-se, sobretudo, nas áre-

as de Informática e Física, seguin-

do as orientações do Governo. No 

despacho orientador para a fi xação 

de vagas no ensino superior para o 

próximo ano lectivo, o Ministério da 

Ciência e Ensino Superior fazia duas 

recomendações às instituições: que 

fossem abertos, preferencialmen-

te, lugares em cursos nas áreas das 

tecnologias de informações, tendo 

em conta os objectivos para a litera-

cia digital fi xados até 2030; a outra 

área considerada prioritária é a da 

Física, dada a “elevada carência es-

pecífi ca de profi ssionais” no sector 

da Saúde.

Os resultados da 1.ª fase de can-

didaturas ao concurso nacional de 

acesso serão conhecidos a 11 de Se-

tembro. Samuel Silva

lienta o Ministério da Educação em 

nota à imprensa. Nas disciplinas de 

Economia A e Biologia e Geologia, a 

taxa de aprovação dos alunos inter-

nos foi de 93%. A Português A fi xou-

se nos 88%.

A Física chumbaram 17% dos alu-

nos. E Matemática A 22%. Os que não 

conseguiram ser aprovados nesta 

última poderão enfrentar agora um 

problema, uma vez que o exame de 

2018 será feita tendo em conta um 

novo programa da disciplina. A solu-

ção pode passar por turmas diferen-

ciadas para quem aprendeu segundo 

o anterior programa ou por exames 

nacionais diferenciados? O Ministério 

da Educação ainda não tem uma res-

posta nem sabe quando vai dá-la às 

escolas que fazem as turmas durante 

este mês. A situação “está  a ser pon-

derada e foram pedidos pareceres 

sobre a matéria a várias entidades”, 

responde a assessoria da tutela por 

escrito. com B.W.

Samuel Silva

samuel.silva@publico.pt
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Lavagem de dinheiro gera dívida 
de dez milhões da TAP a Angola
TAP foi usada num esquema de branqueamento de capitais com origem numa participada da Sonangol. A 
operação, segundo a acusação do Ministério Público, provocou a dívida da empresa portuguesa Economia, 18/19

Nicólas Maduro inaugurou 
uma assembleia que a justiça 
quer impedir, por acusação
de fraude eleitoral  p22/23

Documentos serão divulgados 
após análise da ministra 
da Administração Interna 
e de António Costa p6

Prazo para as candidaturas 
ainda não acabou, mas o 
número de inscritos está a 
subir 2,9% face a 2016 p14/15

Constituinte 
toma posse 
numa Venezuela 
dividida

Governo já 
recebeu todos 
os relatórios 
de Pedrógão

Candidaturas ao 
ensino superior 
voltaram 
a aumentar

Série Justiça Juvenil 
Como se lida 
com adolescentes 
que agridem outros 
adolescentes?

O caso do vídeo 
que chocou o país
em 2015
p10/11

Futebol
Benfica 
quer o penta. 
Sporting 
e Porto, o 
fim do jejum
Destaque, 2 a 5

Fugas
O lado B 
de Bucareste 
está a viver 
a sua Primavera
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Verão
O que é feito de...
Carlos Fino aproveitou
a reforma para
se doutorar
no Brasil
Caderno especial diário
de oito páginas
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