
Associações escolares 
reagem à suspeita de 
manipulação de notas 
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Há suspeitas de manipulação continuada de notas em 

quatro instituições de ensino. A discrepância nos 

valores da nota interna dos alunos com as 

classificações dos exames externos levaram a 

Inspeção-Geral da Educação e Ciência a abrir quatro 

processos de inquérito. Não foram reveladas as 

escolas em causa.
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O presidente do Conselho das Escolas, José Eduardo Lemos, 

espera que as suspeitas de manipulação de notas não se venham a 

confirmar, mantendo confiança na forma como o processo é feito nas 
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escolas. José Eduardo Lemos considera perfeitamente normal que a 

avaliação interna, que comporta mais aspetos, acabe por pesar mais 

do que a avaliação externa.

O vice-presidente da Associação Nacional de Diretores de 

Agrupamentos e Escolas Públicas considera que esta prática, a 

acontecer, será mais nas escolas privadas, porque as públicas, 

explica Filinto Lima têm outro tipo de mecanismos de avaliação de 

resultados.

Por sua vez Rodrigo Queiroz e Melo, da Associação de 

Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, desvaloriza 

estes casos de alegadas manipulações de notas, sublinhando que 

não é essa a prática generalizada.

A grande diferença entre as notas internas e as notas externas foi 

referenciado no relatório do Conselho Nacional de Educação relativo 

a 2013, mas as suspeitas remontam a 2005. Por estarem a decorrer 

as investigações, a estas quatro instituições de ensino, o Ministério 

da Educação não vai para já adiantar mais informações sobre este 

caso.

RELACIONADOS:

Governo deteta discrepâncias flagrantes de notas em dez escolas (http://www.rtp.pt/noticias/pais/governo-

deteta-discrepancias-flagrantes-de-notas-em-dez-escolas_v843296)
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