Conversa com os alunos

DECRETO-LEI N.º 14-G/2020
de 13 de abril

Artigo 6.º
Avaliação externa

No ano letivo de 2019/2020, é cancelada a realização:
a)

Das provas de aferição, dos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade;

b) Das provas finais do ensino básico, no final do 9.º ano de escolaridade;
c)

Das provas a nível de escola, realizadas como provas finais do ensino básico;

d) Dos exames finais nacionais, quando realizados por alunos internos, para efeitos de aprovação de
disciplinas e conclusão do ensino secundário.

Artigo 8.º
Avaliação, aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário
1 — Para efeitos de avaliação, aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário, incluindo
disciplinas em que haja lugar à realização de exames finais nacionais, é apenas considerada a avaliação
interna.

2 — 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.

3 — Os alunos realizam exames finais nacionais apenas nas disciplinas que elejam como provas de ingresso
para efeitos de acesso ao ensino superior, sendo ainda permitida a realização desses exames para melhoria
de nota, relevando o seu resultado apenas como classificação de prova de ingresso. (…)

5 — Sem prejuízo do disposto nos n.os 3 e 4, 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.

Artigo 10.º
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 ao presente decreto -lei e do qual fazem parte integrante.

3 — Os exames finais nacionais realizam-se nas datas fixadas nos quadros 1 e 2 do anexo III ao presente
decreto -lei e do qual faz parte integrante.

Orientações para o processo de inscrição nas provas e exames do ensino secundário

COMUNICAÇÃO N.º 5/JNE/2020

1. As escolas continuam a disponibilizar os boletins de inscrição em formato PDF editável (modelo EMEC),
disponibilizado pela DGEstE, nas suas páginas eletrónicas;

2. Até 11 de maio de 2020, os alunos têm de alterar, sempre que necessário, a inscrição para os exames finais
nacionais que já tenha sido efetuada, com vista à adaptação da inscrição às suas opções (…);

3. Para cumprir o disposto no número anterior, os alunos reformulam as suas opções e enviam o novo boletim
de inscrição em formato PDF editável (modelo da EMEC) para a escola;

4. Os alunos não podem comunicar as suas alterações através da plataforma eletrónica disponível em
https://exames.dgeec.mec.pt/;

5. Os alunos, ou os seus encarregados de educação, que ainda não tenham enviado qualquer boletim para a
escola, deverão descarregar, gravar no computador, preencher e enviar o referido boletim para o correio
eletrónico disponibilizado pela escola;

6. Face às alterações ao processo de inscrição, o preenchimento tem em conta os seguintes ajustamentos:

a) Os alunos do ensino secundário têm de assinalar nos campos 4.4 e 4.6 do boletim de inscrição a
quadrícula “N”;

b) Os alunos do ensino secundário (…) não preenchem o campo 4.7 do boletim de inscrição;

c) Os alunos autopropostos do ensino secundário que não aprovaram à disciplina através da avaliação
interna, assinalam no boletim de inscrição a quadrícula “S” nos campos 4.5 e 4.8;

d) Os alunos do ensino secundário que realizem exames finais nacionais nas disciplinas que elejam para
ingresso, podem realizar estes exames também para melhoria de nota, relevando o seu resultado apenas como
classificação de prova de ingresso. Neste caso, assinalam no boletim de inscrição a quadrícula “N” no campo
4.5 e a quadrícula “S” no campo 4.8; (…)

9. À exceção dos alunos excluídos por faltas, os alunos do ensino secundário abrangidos pela escolaridade
obrigatória estão isentos do pagamento de qualquer propina em ambas as fases dos exames finais nacionais
dentro dos prazos de inscrição definidos por lei;

10. Os alunos excluídos por faltas inscrevem-se apenas na 2.ª fase dos exames finais nacionais; (…)

14. Reitera-se, ainda, que findo o prazo de suspensão da atividade letiva presencial, os alunos que procederam
à inscrição através de correio eletrónico ou de formulário, entregam o boletim de inscrição (modelo
descarregado ou original EMEC) preenchido e assinado pelo encarregado de educação ou aluno, quando
maior, havendo lugar, quando aplicável, ao pagamento de encargos de inscrição.

Acesso ao ensino superior 2020:
Determinação da nota de candidatura pelo regime geral de acesso
17 de abril de 2020

