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Como a derrota do Benfica pode ter relançado o campeonato

Avaliação. Confundir “à” com “há” e usar mal o “ç” foram algumas das falhas graves cometidas 
por docentes reprovados. Entre os avaliados, 20% fizeram cinco ou mais erros ortográficos

Professores chumbam 
em exame por erros 
básicos de português
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O novo governo grego 
tem apenas dez 
ministérios, todos 
ocupados por homens. 
Yannis Varoufakis é o  
ministro das Finanças

Os principais erros que levaram ao 
chumbo de um terço dos docentes 
que fizeram a Prova de Avaliação de 
Conhecimentos e Capacidades são 
de ortografia, de acentuação e de 
pontuação. Só 34,7% dos avaliados 

apresentaram provas sem erros or-
tográficos. Este é “um problema que 
tem de ser tratado de forma clara e 
frontal”, considera o presidente do 
Instituto de Avaliação Educacional, 
Hélder de Sousa, para quem a pro-

va é “essencial para selecionar os 
professores”. Opinião contrária ex-
pressa o conselho consultivo da 
mesma instituição, num parecer 
em que defende que “a prova não 
avalia as competências que deve 

reunir e mobilizar um bom profes-
sor”. A Confederação de Pais insis-
te na aposta na formação inicial. Os 
reprovados não podem candida-
tar-se aos concursos do próximo 
ano. PORTUGAL PÁG. 11

VAROUFAKIS, 
O GREGO QUE  
VAI NEGOCIAR 
A DÍVIDA 
COM MERKEL 
E SCHÄUBLE

›  “O PS não é nem vai 
passar a ser o Syriza”,  
diz Sérgio Sousa Pinto, 
responsável das relações 
internacionais do partido

›  A simbologia dos 
comportamentos  
de rutura do Syriza  
– a religião, os cenários,  
a banda sonora
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Descoberto 
sistema solar  
com cinco 
planetas 
idênticos à Terra
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