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RESUMO PARA ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO – Decreto-Lei nº14-G/2020 

AULAS 3º 

PERÍODO 

 

Durante a primeira semana de aulas do 3º Período, as atividades decorrerão de forma síncrona e assíncrona em 

moldes idênticos aos do final do segundo período. Os alunos deverão verificar com o email institucional 

(…@aeairaes.pt) na plataforma Google Classroom, na sua turma, as tarefas propostas e as aulas Síncronas. 

 Todas as semanas será disponibilizada, via e-mail, o horário da turma e as respetivas das atividades letivas. 

 

DEVERES DOS 

ALUNOS 

 

1 — É aplicável aos alunos abrangidos pelo regime não presencial, com as necessárias adaptações, o disposto no 

Estatuto do Aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, e demais normativos em vigor, 

bem como no regulamento interno da escola, estando os alunos obrigados ao dever de assiduidade nas sessões 

síncronas e ao cumprimento das atividades propostas para as sessões assíncronas, nos termos a definir pela 

escola. 

2 — Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, o aluno se encontre impossibilitado de participar nas 

sessões síncronas, pode a escola facilitar o acesso ao conteúdo das mesmas em diferido.  

3 — Nas situações em que não seja possível o acesso ao conteúdo das sessões síncronas em diferido, nos termos 

previstos no número anterior, deve a escola disponibilizar atividades para a realização de trabalho orientado e 

autónomo, em sessões assíncronas, que permitam o desenvolvimento das aprendizagens planeadas.  

4 — O aluno deve ainda enviar os trabalhos realizados, nos termos e prazos acordados com o respetivo docente, 

devendo este garantir o registo das evidências para efeitos de avaliação sumativa final.  

CALENDÁRIO 

ESCOLAR 

 

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. 
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MATRICULAS 

 

1 — O pedido de matrícula é apresentado preferencialmente via Internet, no portal das matriculas 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home, com recurso à autenticação através de cartão de 

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

 

2 — 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.  

 

3 — 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.  

 

4 — Nos ensinos básico e secundário, nas situações previstas nas alíneas c), d) e e) do n.º 1 do artigo 5.º do 

Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, na sua redação atual, o período normal para matrícula é fixado 

pelo diretor da escola, não podendo ultrapassar:  

a) O 5.º dia útil subsequente à definição da situação escolar dos alunos que pretendam alterar o seu percurso 

formativo; 

b) O dia 30 de julho de 2020 para os alunos que pretendam retomar o seu percurso formativo;  

 

5 — Expirado o período fixado na alínea b) do número anterior, podem ser aceites matrículas, em situações 

excecionais devidamente justificadas:  

a) Nos oito dias úteis imediatamente seguintes;  

b) Terminado o período fixado na alínea anterior, até 31 de dezembro de 2020, mediante existência de vaga 

nas turmas constituídas. 

 

PRÉ-

MATRICULAS 

 

 

Se pretende sinalizar a sua intenção de matricular o(a) seu/sua educando(a) no Pré-escolar ou no 1º ano, clique 

aqui e preencha e-este formulário https://forms.gle/CNvjqQQe5foNU1ySA de momento é só o que tem de fazer. Se 

lhe surgir alguma dúvida relacionada com este assunto, contacte-nos através deste e-mail (geral@aeairaes.pt ) 

para nós o podermos ajudar. 

 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home
https://forms.gle/LBjMM9qVZGYPLtcU7
mailto:geral@aeairaes.pt
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DIVULGAÇÃO 

DAS LISTAS DE 

MATRICULAS 

 

1 — Em cada escola, são elaboradas e divulgadas as listas de crianças e alunos que requereram ou a quem foi 

renovada a matrícula, de acordo com os seguintes prazos:  

a) Até 15 de julho de 2020, no caso de matrículas na educação pré -escolar e no ensino básico;  

b) Até ao 5.º dia útil após a definição da situação escolar dos alunos que pretendam alterar o seu percurso 

formativo, no caso dos alunos do ensino secundário. 

2 — As listas dos alunos admitidos são publicadas:  

a) No dia 24 de julho de 2020, no caso da educação pré -escolar e no ensino básico;  

b) No dia 30 de julho de 2020, no caso do ensino secundário, com indicação do curso em que cada aluno foi 

admitido. 

 

AVALIAÇÃO, 

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.  

 

4 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, nos casos em que se encontre prevista a realização de exames 
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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  n.º 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. 

 

AVALIAÇÃO 

ENSINO 

BÁSICO 

 

1 — 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.  

 

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, no âmbito do plano de ensino a 

distância, sem prejuízo do juízo globalizante sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos.  

 

3 — Os alunos ficam dispensados da realização de provas finais de ciclo, nos casos em que a respetiva realização 

se encontre prevista apenas para efeitos de prosseguimento de estudos. 

 

4 — A conclusão de qualquer ciclo do ensino básico pelos alunos autopropostos, incluindo os alunos que se 

encontram na modalidade de ensino individual e doméstico, é efetuada mediante a realização de provas de 

equivalência à frequência 

 

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. 
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INSCRIÇÃO 

NOS EXAMES 

 

1 — Sem prejuízo das inscrições efetuadas ao abrigo do estipulado 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, na pendência da suspensão das atividades letivas presenciais, 

o processo de inscrição nos exames finais nacionais obedece às seguintes regras:  

a) Os alunos ou os seus encarregados de educação enviam para a escola, por correio eletrónico, o boletim de 

inscrição (modelo EMEC) disponibilizado em formato editável ou a digitalização do original, devidamente 

preenchido; 

 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/. 

 

2 — Antes do termo do prazo do processo de inscrição para as provas e exames dos ensinos básico e secundário, 

as escolas contactam os alunos ou encarregados de educação que ainda não tenham procedido à respetiva 

inscrição, com vista a que estes o façam.  

3 — 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.  

https://exames.dgeec.mec.pt/
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4 — Os diretores das escolas, atento o contexto da comunidade em que se encontram inseridos, podem optar por 

outros modos de inscrição que julguem mais adequados e eficazes, designadamente em articulação com os 

diretores de turma, de forma a que os alunos não fiquem inibidos do seu direito de inscrição 

5 — 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.  

6 — No prazo estabelecido no número anterior, 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  

7 — A comunicação das alterações a que se refere o número anterior é efetuada nos termos previstos nos n.os 1 e 

4, com exceção do disposto na alínea c) do n.º 1. 
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Também podes usar uma outra opção, que é por um aviso do genero deste….em cada titulo podes por uma ligação e colocar as imagens que envio em anexo 

com os mesmos titulos 



                                          

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AIRÃES 
 
 

Resumo para alunos e Encarregdos de Educação 

 

DEVERES DOS ALUNOS 

CALENDÁRIO ESCOLAR 

MATRICULAS 

PRÉ-MATRICULAS 

DIVULGAÇÃO DAS LISTAS DE MATRICULAS 

AVALIAÇÃO, ENSINO SECUNDÁRIO 

AVALIAÇÃO ENSINO BÁSICO 

AVALIAÇÃO EXTERNA 

INSCRIÇÃO NOS EXAMES 

CALENDÁRIO EXAMES 

 


