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Comunicação Nº 013 AE/2019/2020 

Data: 14-04-2020 

Avaliação externa (EXAMES) 

 

Na sequência da publicação do Decreto-lei n.º 14-G/202º, informo sobre os 
procedimentos a realizar no âmbito da avaliação externa: 

 

1. 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. 

 

Ensino básico 

2. Para efeitos de avaliação e conclusão do ensino básico geral, dos cursos artísticos 
especializados e de outras ofertas formativas e educativas, apenas é considerada a 
avaliação interna. 

3. 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, no âmbito do plano de ensino a distância, sem prejuízo do juízo 
globalizante sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos. 

4. A conclusão de qualquer ciclo do ensino básico pelos alunos autopropostos, é 
efetuada mediante a realização de provas de equivalência à frequência. 

 

Ensino secundário 

1. Para efeitos de avaliação, aprovação de disciplinas e conclusão do ensino 
secundário, 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. 
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4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, nos casos em que se encontre 
prevista a realização de exames finais nacionais apenas para apuramento da 
classificação final do curso para efeitos de prosseguimento de estudos no ensino 
superior, os alunos ficam dispensados da sua realização. 

5. Sem prejuízo do disposto nos nºs 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. 

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

7. 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 deve dirigir-se aos 
serviços administrativos e procedem à formalização do boletim (preenchendo e 
assinando) havendo lugar, quando aplicável, ao pagamento de encargos de inscrição. 

8. Os  alunos que pretendam alterar  as suas  inscrições  para os exames finais nacionais 
que já tenham sido efetuadas,  devem-no fazer, por escrito, via email geral@esfh.pt 
ou direcao@esfh.pt, indicando, de forma objetiva,  quais as alterações pretendidas 
entre os dias 3 a 11 de maio. Devem ainda indicar o nome completo e o número de 
BI/CC/nº interno. 

9. Calendário: 

 

O calendário das provas de equivalência à frequência será publicitado a 15 de maio. 

 

 
Realização das provas Afixação de pautas 

Afixação dos resultados 

dos processos de reapreciação 

1.ª fase 6 a 23 de julho 3 de agosto 1 de setembro 

2.ª fase 1 a 7 de setembro 16 de setembro 7 de outubro 
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Exames finais nacionais 

1.ª Fase 

6 de julho 7 de julho 8 de julho 9 de julho 10 de julho 13 de julho 14 de julho 

9h30 — 12.º ano 
Português (639) 

 

9h30 — 11.º ano 
Espanhol (547) (847) 

14h00 — 11.º ano 
Francês (517) 

9h30 — 11.º ano 
Filosofia (714) 

 

9h30 — 11.º ano 
Física e Química A (715) 

14h00 — 11.º ano 
Latim A (732) 

9h30 — 12.º ano 
História A (623) 

9h30 — 11.º ano 
História B (723) 

9h30 — 11.º ano 
Geografia A (719) 

 

9h30 — 11.º ano 
História da Cultura e das 

Artes (724) 

15 de julho 16 de julho 17 de julho 20 de julho 21 de julho 22 de julho 23 de julho 

9h30 — 12.º ano 
Matemática A (635) 

9h30 — 11.º ano 
Matemática B (735) 
Matemática Aplicada às 
Ciências Sociais (835) 

9h30 — 12.º ano 
Desenho A (706) 
 

9h30 — 11.º ano 
Biologia e Geologia 
(702) 
 

9h30 — 11.º ano 
Economia A (712) 

14h00 — 11.º ano 
Alemão (501) 
 

9h30 — 11.º ano 
Inglês (550) 
 

9h30 — 11.º ano 
Geometria Descritiva 
A (708) 
 

9h30 — 11.º ano 
Literatura Portuguesa (734) 
 

 

 

2.ª Fase 

1 de setembro 2 de setembro 3 de setembro 4 de setembro 7 de setembro 

9h30 — 11.º ano 
Física e Química A (715) 
Literatura Portuguesa (734) 

14h00 — 11.º ano 
Economia A (712) 
Latim A (732) 

9h30 — 12.º ano 
Português (639) 

14h00 — 11.º ano 
História da Cultura e das Artes (724) 
Geografia A (719) 
 

9h30 — 12.º ano 
História A (623) 

9h30 — 11.º ano 
História B (723)  
Geometria Descritiva A (708) 

14h00 — 12.º ano 
Desenho A (706) 

14h00 — 11.º ano 
Biologia e Geologia (702) 

 

9h30 — 12.º ano 
Matemática A (635) 

9h30 — 11.º ano 
Matemática B (735)  
Matemática Aplicada às Ciências Sociais (835)  

14h00 — 11.º ano 
Filosofia (714) 
 

9h30 — 11.º ano 
Inglês (550) 

14h00 — 11.º ano 
Alemão (501) 
Espanhol (547) (847) 
Francês (517 

 
 

14 de abril de 2020 
Rosalina Pinheiro, diretora do AE Francisco de Holanda 


