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AVALIAÇÃO NO ENSINO SECUNDÁRIO 
 

Informação a Alunos e Encarregados de Educação 
 

 
Foi publicado no dia 13/04/2020 o Decreto-Lei n.14-G/2020 que 
regulamenta, entre outros, os procedimentos a adotar na avaliação dos 
alunos do Ensino Secundário.  
Recomendamos a todos a leitura atenta do decreto. No entanto, 
chamamos desde já a atenção para os seguintes aspetos de ordem 
prática: 
 

 Não é necessária a realização de exames para concluir o ensino 
secundário. Os alunos concluem com as notas atribuídas pelos docentes 
(Classificação Interna); 

 Os alunos que, este ano letivo, em virtude das alterações introduzidas, 
desistam da realização de exames enviam um email para o endereço  
secretaria@aearraiolos.net 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”.  
 

 Os alunos realizam exames nas seguintes circunstâncias: 

- quando o exame constitui prova de ingresso no curso que pretendem 

frequentar no Ensino Superior (apenas aqueles exames que quiserem 
usar como prova de ingresso); 
 
- caso reprovem ou tenham anulado a matricula nas disciplinas que têm 
exame nacional (alunos autopropostos); 
(no caso dos alunos que não obtiveram aprovação, a alteração de aluno interno 
para aluno autoproposto deverá ser feita nos dois dias úteis seguintes ao da 
afixação das pautas de avaliação sumativa final do 3.º período letivo) 

 
- caso se encontrem na modalidade de Ensino Doméstico, nas 
disciplinas que têm exame nacional (alunos autopropostos); 

- caso pretendam melhorar a nota da prova de Ingresso; 

 Face a esta nova realidade TODOS os alunos, que pretendam realizar 
exames, devem alterar a inscrição nos exames nacionais até ao dia 11 
de maio, utilizando a seguinte metodologia: 
 
a) Os alunos ou os seus encarregados de educação enviam para a escola , por 

correio eletrónico, para o seguinte endereço: secretaria@aearraiolos.net, o 
boletim de inscrição (modelo EMEC) disponibilizado em formato editável ou a 
digitalização do original, devidamente preenchido; 
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b) As escolas 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 eletrónico; 

c) Nas situações em que não seja possível a utilização do recurso previsto na 
alínea a), a inscrição pode ser efetuada através de formulário disponibilizado, 
para esse efeito, na plataforma eletrónica disponível em 
https://exames.dgeec.mec.pt/. 

5 — 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. 
 

Os Alunos e Encarregados de Educação devem ler atentamente a 
Comunicação nº5 do Júri Nacional de Exames que inclui instruções 
para o preenchimento do boletim de inscrição. 
 
Em caso de dúvida contactar os Serviços Administrativos da 
Escola. 
 
 

Novo calendário dos Exames Nacionais 
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Provas de Equivalência à Frequência 

 
 Os alunos realizam Provas de Equivalência à Frequência nas seguintes 

circunstâncias: 
 
- caso reprovem ou tenham anulado a matricula a disciplinas que não têm 

exame nacional (alunos autopropostos); 
(no caso dos alunos que não obtiveram aprovação, a inscrição deverá ser feita nos 
dois dias úteis seguintes ao da afixação das pautas de avaliação sumativa final do 
3.º período letivo) 

- caso se encontrem na modalidade de Ensino Doméstico, nas disciplinas 
que não têm exame nacional (alunos autopropostos); 

  

 

 As datas das Provas de Equivalência à Frequência serão definidas pelo 

Agrupamento, dentro do período temporal estabelecido, e divulgadas na 

página do Agrupamento; 

 

 

 


