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INFORMAÇÃO 

Decreto-Lei n.º 14-G/2020 – Estabelece as medidas excecionais e temporárias na área da 
educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

• Regime excecional relativo ao calendário escolar  

1 — É aplicável o calendário escolar aprovado pelo Despacho n.º 5754 -A/2019, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, de 18 de junho, com exceção do 
termo do 3.º período, que ocorre a 26 de junho de 2020. 

 2 — As provas de equivalência à frequência no ensino básico e secundário realizam -se 
nas datas fixadas, respetivamente, nos anexos I e II do referido Decreto – Lei. 

3 — Os exames finais nacionais realizam -se nas datas fixadas nos quadros 1 e 2 do 
anexo III do supracitado Decreto -Lei [que integro neste doc.]. 

• Processo de inscrição nos exames finais nacionais  

1 — Sem prejuízo das inscrições efetuadas ao abrigo do estipulado no Regulamento 
das Provas de Avaliação Externa e das Provas de Equivalência à Frequência dos Ensinos 
Básico e Secundário, aprovado em anexo ao Despacho Normativo n.º 3 - A/2020, de 5 
de março, na pendência da suspensão das atividades letivas presenciais, o processo de 
inscrição nos exames finais nacionais obedece às seguintes regras: 

a) os alunos ou os seus encarregados de educação enviam para a escola, por correio 
eletrónico, o boletim de inscrição (modelo EMEC) disponibilizado em formato editável 
ou a digitalização do original, devidamente preenchido; 

 b) a escola confirmam a receção dos documentos identificados na alínea anterior e 
procedem à verificação da conformidade da inscrição relativamente à situação escolar 
do aluno, dando desse facto conhecimento ao mesmo ou ao encarregado de 
educação, através de correio electrónico exames2020aedfl@gmail.com. 

2 — Findo o prazo de suspensão da atividade letiva presencial ou no dia da realização 
do primeiro exame, os alunos ou os seus encarregados de educação procedem à 
entrega do original ou do modelo descarregado do boletim de inscrição, devidamente 
preenchido e assinado, havendo lugar, quando aplicável, ao pagamento de encargos 
de inscrição. 
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ALERTA- SE PARA: 

1 - Ensino Básico 

• No ano letivo de 2019/2020, não se realizam:  
 
a) as provas de aferição, dos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade;  
b) as provas finais do ensino básico, no final do 9.º ano de escolaridade;  
c) as provas a nível de escola, realizadas como provas finais do ensino básico; 
d) os exames finais nacionais, quando realizados por alunos internos, para 
efeitos de aprovação de disciplinas e conclusão do ensino básico. 
 

• Para efeitos de avaliação e conclusão do ensino básico apenas é considerada a 
avaliação interna. 
 

•  As classificações finais/ano, a atribuir em cada disciplina têm por referência o 
conjunto das aprendizagens realizadas até ao final do ano letivo, incluindo o 
trabalho realizado ao longo do 3.º período, no âmbito do plano de ensino a 
distância, sem prejuízo do juízo globalizante sobre as aprendizagens 
desenvolvidas pelos alunos. 
 

• Os alunos de 9º ano que não transitem, em resultado da avaliação do 3º 
período, poderão realizar provas de equivalência à frequência, mediante 
inscrição como alunos autopropostos, nos dois dias úteis após a publicação das 
pautas da avaliação final. 
 

• A conclusão de qualquer ciclo do ensino básico pelos alunos autopropostos, 
incluindo os alunos que se encontram na modalidade de ensino individual e 
doméstico, é efetuada mediante a realização de provas de equivalência à 
frequência. 
 
 

2 - Ensino Secundário 
 

• Até 11 de maio os alunos podem alterar as inscrições para os exames 
nacionais, com a possibilidade de se inscreverem em novos exames ou 
eliminarem a inscrição em exames nacionais que agora com as novas regras 
não pretendam fazer. Salienta-se que nas disciplinas em que não fazem o 
exame, que antes era obrigatório e contava 30%, a classificação final da 
disciplina passa a ser a classificação interna a 100%. Deste modo, para efeitos 
de avaliação, aprovação em todas as disciplinas e conclusão do ensino 
secundário, é apenas considerada a avaliação interna. 
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• Todos os alunos têm de fazer nova inscrição com os exames finais nacionais 

que elegerem como provas de ingresso. Esta inscrição é feita via email. Os 
boletins estão disponíveis na página do Agrupamento, separador “EXAMES” e 
devem ser enviados para o endereço de email exames2020aedfl@gmail.com 
com identificação no assunto: nome do aluno_ano_turma. 
 

• Os alunos que, este ano letivo, em virtude das alterações introduzidas, 
desistam da realização de exames enviam um email para o endereço 
exames2020aedfl@gmail.com com o seguinte texto: “No presente ano letivo, 
em virtude das novas regras, o meu educando/aluno maior (nome do aluno) 
desiste/desisto de realizar os exames em que se/me tinha inscrito 
anteriormente”. 
 

• As classificações a atribuir em cada disciplina têm por referência o conjunto das 
aprendizagens realizadas até ao final do ano letivo, incluindo o trabalho 
realizado ao longo do 3.º período, independentemente da modalidade 
utilizada, sem prejuízo do juízo globalizante sobre as aprendizagens 
desenvolvidas pelos alunos. 
 

• Os alunos deixam de ter a possibilidade de realizarem provas de equivalência à 
frequência / exame nacional para melhoria da classificação final das disciplinas, 
quer para quem conclua a disciplina este ano, quer para quem concluiu as 
disciplinas em anos anteriores, ou seja, deixam de existir melhorias do diploma, 
bem como melhorias para efeitos de acesso. 
 

• Os exames nacionais agora só podem ser usados como prova de ingresso, logo 
só podem melhorar a componente da prova de ingresso. A regra que refere 
que na 1ª fase de candidatura usam o melhor exame de entre os que são 
válidos continua em vigor. 
 

• Os alunos autopropostos, incluindo os que se encontram na modalidade de 
ensino individual e doméstico, realizam provas de equivalência à frequência, 
para a aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário, as quais são 
substituídas por exames finais nacionais quando exista essa oferta. 
 

 ATENÇÃO 

As informações prestadas não dispensam a leitura integral do diploma que se anexa. 

19/04/2020 
Laura de Medeiros 
AEDFL, diretora 

 

mailto:direcao@aedfl.pt
mailto:exames2020aedfl@gmail.com
mailto:exames2020aedfl@gmail.com

	INFORMAÇÃO
	 Regime excecional relativo ao calendário escolar
	1 — É aplicável o calendário escolar aprovado pelo Despacho n.º 5754 -A/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, de 18 de junho, com exceção do termo do 3.º período, que ocorre a 26 de junho de 2020.
	2 — As provas de equivalência à frequência no ensino básico e secundário realizam -se nas datas fixadas, respetivamente, nos anexos I e II do referido Decreto – Lei.
	3 — Os exames finais nacionais realizam -se nas datas fixadas nos quadros 1 e 2 do anexo III do supracitado Decreto -Lei [que integro neste doc.].
	 Processo de inscrição nos exames finais nacionais
	1 — Sem prejuízo das inscrições efetuadas ao abrigo do estipulado no Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das Provas de Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado em anexo ao Despacho Normativo n.º 3 - A/2020, de 5 de...
	a) os alunos ou os seus encarregados de educação enviam para a escola, por correio eletrónico, o boletim de inscrição (modelo EMEC) disponibilizado em formato editável ou a digitalização do original, devidamente preenchido;
	b) a escola confirmam a receção dos documentos identificados na alínea anterior e procedem à verificação da conformidade da inscrição relativamente à situação escolar do aluno, dando desse facto conhecimento ao mesmo ou ao encarregado de educação, at...
	2 — Findo o prazo de suspensão da atividade letiva presencial ou no dia da realização do primeiro exame, os alunos ou os seus encarregados de educação procedem à entrega do original ou do modelo descarregado do boletim de inscrição, devidamente preenc...
	ALERTA- SE PARA:
	1 - Ensino Básico

