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INFORMAÇÃO  
                                                                           

Exmos. Senhores Encarregados de Educação, Pais e Alunos 

De acordo com o Conselho de Ministros realizado hoje, dia 9 de abril de 2020, procedemos à transcrição das seguintes 

informações decorrentes do comunicado emitido. Assim sendo: 

 

 o 3º período letivo inicia-se no próximo dia 14 de abril, mantendo-se suspensas as atividades letivas e 

formativas presenciais nas escolas; 

 

 o ensino básico e a educação pré-escolar permanecerão até ao final do ano letivo no modelo de ensino não 

presencial, com recurso às metodologias digitais que será reforçado com o apoio de emissão televisiva de 

conteúdos pedagógicos, a qual se iniciará no dia 20 de abril na RTP Memória (para alunos do 1º ao 9º ano de 

escolaridade); 

 avaliada a evolução da situação epidemiológica COVID-19, o Governo pode decidir retomar as aulas 

presenciais dos 11.º e 12.º anos de escolaridade, garantindo-se o distanciamento social (aulas, salas, 

turmas) e justificando-se as faltas dos alunos cujos encarregados de educação optem por não deixar 

frequentar; 

 

 o 10.º ano de escolaridade permanece até ao fim do ano letivo no modelo de ensino não presencial; 

 

 as classificações finais de cada disciplina têm por referência a avaliação efetuada durante todo o ano 

letivo, incluindo o trabalho realizado ao longo do 3.º período; 

 

 o calendário das atividades letivas para a educação pré-escolar, ensino básico e 10.º ano de escolaridade 

estende-se até ao dia 26 de junho; 

 

 são cancelados os seguintes exames e provas: 

 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; 
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 exames finais nacionais, quando realizados por alunos internos, para efeitos de aprovação 

de disciplinas e conclusão do ensino secundário. 

 os alunos apenas realizarão exames finais nacionais nas disciplinas escolhidas como provas de ingresso 

para efeitos de acesso ao ensino superior; 

 

 

 nas vias profissionalizantes, são criadas condições especiais para a realização das PAP e FCT. 

 

Calendário dos Exames Nacionais 2020 : 11º e 12º anos de escolaridade (NOVO) 

- 1ª fase: de 6 a 23 de julho, apenas para as 22 disciplinas de acesso. 

- 2ª fase: 1 a 7 de setembro de 2020. 

 

 

Freamunde, 9 de abril de 2020 

 
A Diretora 

 
Amância da Conceição Nogueira dos Santos 


