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SOBRE A REALIZAÇÃO DE EXAMES NACIONAIS NO ANO LETIVO 2019/2020 

 
Considerando que: 

1. A evolução da pandemia, conhecida como COVID19, é incerta quer em termos globais, quer no caso 
específico de Portugal. 

 
2. O pico da doença poderá ainda não ter sido atingido e, que na presente situação, quaisquer previsões 

para um eventual regresso às atividades letivas presenciais são totalmente prematuras. 
 

3.  As condições definidas para a realização dos exames do ensino secundário por parte do Sr. Primeiro-
ministro visam exclusivamente fazer deles um instrumento de acesso ao ensino superior. 

 
4. O recomeço das aulas presenciais previsto para maio tem apenas como objetivo a preparação dos 

alunos para os referidos exames. 
 

5. Essas aulas poderão pôr em causa a saúde pública de toda a comunidade escolar, obrigando ao 
levantamento do processo de isolamento, e que expõe a comunidade escolar a riscos desnecessários 
e de consequências imprevisíveis. Destaca-se, para este efeito, o facto de os jovens, por serem 
particularmente assintomáticos, se tornarem vetores de transmissão de grande risco. 

 
6. O novo calendário de exames irá inevitavelmente condicionar o início do próximo ano letivo, que 

deveria começar atempadamente de forma a poderem ser recuperadas as aprendizagens que ficaram 
atrasadas no corrente ano letivo. 

 
O Conselho Pedagógico da Escola Secundária de Camões decide: 

1. Exigir ao Ministério da Educação o cancelamento dos exames do ensino secundário. 
 
2. Solicitar ao Ministério da Educação, em coordenação com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, que elabore novas formas de acesso ao ensino superior válidas para o corrente ano letivo e 
que não passem pela ponderação de qualquer tipo de exames realizados em 2020. 

 
3. Divulgar o mais amplamente possível a resolução ora aprovada junto de escolas, organizações 

representativas da comunidade escolar e população em geral. 

Ensinar e aprender em tempo de crise 
Tomada de Posição do Conselho Pedagógico da Escola Secundária de Camões 

23 de abril de 2020 
 


