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INFORMAÇÃO À COMUNIDADE ESCOLAR 

3.º Período Letivo 2019/2020 

 

Face à situação atual derivada da Pandemia Covid 19 e de acordo com o Decreto-Lei n.º 14-

G/2020, de 13 de abril que estabelece medidas excecionais e temporários no âmbito dos 

ensinos básico e secundário, estabelecem-se as seguintes medidas e orientações. 

Horários  

Durante o terceiro período mantêm-se, suspensas as atividades letivas presenciais nas 

escolas para todos os alunos do Pré-escolar ao 10º Ano, terminando o ano letivo em 26 de 

junho, para todos os níveis de ensino.  

Os horários das turmas foram adaptados integrando as sessões televisivas #EstudoEmCasa, 

sessões síncronas e trabalho orientado e autónomo.  

Realização, avaliação e certificação das aprendizagens 

As aprendizagens serão desenvolvidas em sessões assíncronas e síncronas, com recurso a 

suportes físicos e diferentes suportes tecnológicos (Moodle, TEAMS ou outro meio acordado 

entre os docentes da turma e os alunos/Encarregados de Educação). 

A partir do dia 20 de abril, estará disponível um conjunto suplementar de recursos 

educativos, através da RTP, para alunos do pré-escolar ao 9.º ano, no designado 

#EstudoEmCasa.   

O trabalho a desenvolver com os alunos é enviado semanalmente aos EE/alunos através de 

um Plano de Trabalho, que sempre que possível, articula os conteúdos dos blocos 

pedagógicos do #EstudoEmCasa com os conteúdos das diferentes disciplinas. 

Para o 11.º e 12.º anos e nos 2.º e 3.º anos dos cursos do ensino profissional, pode o 

Governo, mediante decreto-lei, determinar a retoma das atividades letivas presenciais, nas 

disciplinas que têm oferta de exame final nacional, mantendo-se apenas as restantes 

disciplinas em regime não presencial. 

A classificação final 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 
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do 3.º período, sem prejuízo do juízo globalizante sobre as aprendizagens desenvolvidas 

pelos alunos. 

É aplicado aos alunos o disposto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, Lei n.º 51/2012, de 5 

de setembro, estando obrigados ao dever de assiduidade nas sessões síncronas e ao 

cumprimento da realização das atividades propostas e respetivo envio aos professores. 

Os trabalhos realizados e enviados constituem-se evidências da participação dos alunos, 

procedendo o professor à sua recolha e registo como elementos de avaliação. 

Foi cancelada a realização das provas de avaliação externa: 

• Provas de aferição, dos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade;  

• Provas finais do ensino básico, no final do 9.º ano de escolaridade;  

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

• Exames finais nacionais, quando realizados por alunos internos, para efeitos de aprovação 

de disciplinas e conclusão do ensino secundário.   
 

Matrículas  

O pedido de matrícula é apresentado preferencialmente via Internet, no portal 

portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com recurso à autenticação através de cartão de cidadão, 

chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças.  

Na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico, o período normal de matrícula para 

o ano escolar de 2020/2021 é fixado entre o dia 4 de maio e o dia 30 de junho de 2020.  

As matrículas recebidas até 30 de junho de 2020 são consideradas imediatamente após essa 

data para efeitos de seriação, sendo as demais sujeitas a seriação em momento posterior.  

Inscrição nos exames finais nacionais 

O prazo de inscrição para as provas e exames dos ensinos básico e secundário previsto 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, é prorrogado até 11 de maio de 2020. 

No prazo estabelecido anteriormente, os alunos alteram, sempre que necessário, as 

inscrições para os exames finais nacionais que já tenham sido efetuadas, com vista à 

adaptação das suas opções nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 8.º do DL- nº 14-

G/2020, de 13 de abril. 

 


