
Alunos de 10 anos
sofrem de stress
com os exames

TesteNacional Naúltima semana

aumentaramosproblemasdeansie
dadenos estudantes do4 °anoque
vão fazer a prova de Português e de

Matemática Serão 107mil
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Alunos de 10 anos enchem
gabinetes depsicólogos
Exames Técnicos das escolas acompanhamos estudantes comproblemas de sono e dores de
barrigaprovocados pela ansiedade das provas que hoje começam com o teste de Português

ANA BELA FERREIRA

Na última semana apareceram
muitosmeninos com sintomas

psicossomáticos Doresde barriga
não conseguem dormir vomitam
edepoisvão aomédico e aparente
mentenão têmnenhumproblema
de saúde Os nossos técnicos acre

ditam que isto é provocado pela
ansiedade epressão dos exames
MelanieTavares é a coordenadora

dosGabinetes deApoio aoAluno e
à Família GAAF queexistem em
cerca de30 agrupamentosde esco
las eacrescentaaindaquenesta al
turado anoasatenções estãovolta
daspara as crianças do 4 °anoque
hoje e sexta feirafazemexamesna
cionaispela primeiravez

Umanovidadequedeixaospais
e professores àsvezes mais preo
cupados do que as crianças e de
pois elas começam a acusar essa
pressão que lhes é passada pelos
adultos admite a psicóloga do
Instituto deApoio àCriança IAC
Melanie Tavares E
é essa ansiedade e

peso da responsabi
lidade que os psicó
logos têm tentado
aliviar Tentamos di

zer lhes que vão dar
o seu melhor e que
vão conseguir ter
bons resultados E

lembramosquecon
ta o trabalho do ano

todo e não apenas do exame
Para que o filho não sofra coma

pressãoJoanaSilvatem tentado in
tercalar o estudo coma brincadei

ra Hoje ontem quando chegar a
casavai brincar emvez de estudar

Jápassou o dia a estudarnaescola
enão vai serno bocadinho que es
tiver em casa que vai aprender o

que lhe falta para o
exame correr bem
apontaamãe deTia
go 9 anos Ofacto de
o filho ser aluno de

nota 5 a Português e
de 4 a Matemática

ajuda à descontra
ção admite a escri
turáriadeRioTinto

Depois de fazer o
filho entender que

tem de estudar para os primeiros
exames a sério Sara Sequeira ad
mite que vai compensá lo no fim
da semana Parajáfíca prometido
um gelado para esta tarde de
pois da prova de Português Ro
drigo até teve direito a umas hori
nhas de praia no sábado mas o
resto do fim de semana foi passa
do entre os livros e as atividades

extracurriculares da semanapas
sada também foram trocadas

pelo estudo O ritual e a formali
dade das provas é o que o deixa
mais nervoso reconhece amãe
Isso e a importância que os pais
dão àprova acrescenta

A somar à estreia nas provas a
sério maisdemetade das 107mil
crianças do4 °ano terãodefazera
prova noutra escola É o caso de

Rodrigo eTiago O primeiro anda
no Colégio Inglês e vai fazer a pro
va àEscola PadreAntónioVieira
emLisboa e o segundo vaidaEB1
AltodeSoutelopara aEB2 3Mon
te daBurra ambas em RioTinto
Tiago pensaquevai aí fazerexame
para conheceraescola quevai fre
quentar no próximo ano Amãe
optoupormanteressaversão para
nãoaumentaro dramaeo nervo
sismo Mas como é a sede do seu

agrupamento aescolajánão é es
tranhaparao aluno de nove anos
JáRodrigo não conhece o espaço
ondevai fazer os exames Queria
ter ido lámostrar lhe aescolamas

eledisseque não erapreciso refe
reSaraSequeira

As provas que têm um custo
abaixo dos 600mil euros segundo
oMinistério daEducação vão ser
realizadas hoje e sexta feira às
09 30 em 1153 escolas Este ano a
nota do exame conta 25 para a
nota final da disciplina Aumen
tando paraos30 a partirdo pró
ximo ano

Os resultados serão conhecidos

a 12 dejunho Depois da pondera
ção dasnotas os alunos que não ti
verem aproveitamento podemter
três semanas de aulas extras para
voltar a repetir as provas agoranos
dias 9 e 12 dejulho As aulas termi
nama 14 dejunho e o acompa
nhamento extraordinário a 5 de
julho recordouontemoMinisté
rio daEducação eCiência em co
municado

POLÉMICAS

Falta dinheiro

para transportes

Mais demetade dos 107mil
alunos inscritos nos exames do
1 °ciclo vão ter desedeslocara
outraescolapara fazer aspro
vas Umadespesa que terá de ser
asseguradapelasautarquias
determinouoMinistérioda

Educação Comexceção de três
quejádisseramnão terdinheiro
e nessecaso seráa tutelaaco
briras despesas Aindaassim a
Confederação dasAssociações
dePaisdiznão tergarantias de
que o transporteestejaassegu
rado emtodos os casos

Mais de 500 mil
alunos sem aulas

Como os alunos do 4 °anose
vão concentrar emescolas do

2 °e 3 °ciclose terão deseros
professores dessas escolas avi
giaras provas os diretores deci
diramsuspender as aulas du
rante amanhãdos dois dias de

exames Uma solução que deixa
mais de 500mil alunos com

umamanhã livre o que estáa
deixar os pais preocupados já

quenão sabemcomovão ocupálos durante essas horas emque
não os querem deixar sozinhos
emcasa

Declaração de honra
contra telemóvel

OJúriNacionalde Exames
JNE obrigaos alunos de 9 e 10
anos a assinarumadeclaração
dehonraemque estes se com
prometema não copiare não
usaro telemóvel Esta declara

ção não tem valor legal mas
gerou polémicaentre os pais já
queestes são os únicos estudan
tessubmetidos aesta última

verificação como lhe chamou
o JNE Paraos pais esta émais
umaregraque só serve para au
mentarapressão antes dos exa
mes

Três semanas para
recuperar negativas
Os alunos que tiveremnegati
vananota final ponderada
entre o trabalho do ano inteiro

e25 danota de exame podem
recorrer a umperíodo extraor
dinário de apoio Oministério
dizque este acompanhamento
émais individualizado de

formaamelhorar o desempe
nho dos alunos Os pais têmde
autorizaresteapoio quedecor
rede 14 de junhoa5 dejulho
quandoos outrosalunos já
estão de férias Voltam areali

zar se exames a9 e 12 de julho
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