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INTRODUÇÃO   

Nos termos da resolução no contexto da pandemia causada pelo novo coronavírus COVID-19, e por força 

das medidas de contingência, a comunidade em geral, e as escolas em particular atravessam um 

momento impar na organização dos seus processos de ensino e da aprendizagem e consequentemente 

na avaliação final das aprendizagens. 

Neste sentido, a Direção Nacional de Educação, no âmbito das suas atribuições, apresenta as 

“Orientações Técnicas” para a avaliação final do ano letivo 2019/2020, para a educação formal, com o 

objetivo de fornecer informações indispensáveis que as Delegações, os Agrupamentos de escolas, Escolas 

não agrupadas e Escolas Privadas, devem observar no processo organizativo da avaliação final.  

Assim, em regime excecional e temporário, apresenta-se um conjunto de orientações essenciais relativas 

à realização da avaliação das aprendizagens, do calendário escolar e de provas dos ensinos básico e 

secundário geral e técnico, para assegurar a continuidade do ano letivo 2019/2020, de uma forma justa, 

equitativa e o mais normalizada possível. 

Para a Educação Básica de Jovens e de Adultos e para os alunos abrangidos pela modalidade de educação 

especial serão enviadas orientações especificas e especial, de acordo com as orientações emanadas ao 

longo do ano letivo. 

 

Informações gerais 

1. As aulas presencias para a educação pré-escolar e os ensinos básico e secundário serão 

retomadas no ano letivo 2020/2021. 

 

2. Permanece, até o final do ano letivo 2019/2020, o modelo de Educação à Distancia (EaD) para os 

alunos dos ensinos básico e secundário, com recurso a todos os meios tecnológicos à disposição 

do sistema educativo, reforçado com emissões televisivas e radiofónicas. Esta iniciativa visa 

reforçar os conhecimentos e as competências já adquiridos até à data da interrupção das 

atividades letivas presenciais a 21 de março, conforme o calendário de funcionamento do 3º 

trimestre, abaixo indicado. 

 

3. Para a conclusão dos conteúdos previstos para este ano que porventura não foram concluídos, e 

preparação da aplicação da prova de recurso, nas ilhas e concelhos onde foi suspenso o estado 

de emergência, poderá ser retomada as aulas presenciais no 12º ano de escolaridade com início 

a 18 de maio, sendo a frequência dos alunos facultativa, reunidas as condições visando a 

prevenção e proteção dos alunos. 

 

4. A Unidade de Tecnologias de Informação e Comunicação (UTIC) fará as devidas adaptações ao 

Sistema Integrado de Gestão Educativa (SIGE), para a avaliação final do ano letivo 2019/2020. 
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5. As orientações para a avaliação final dos alunos da educação especial e da educação básica de 

jovens e de adultos serão trabalhadas e enviadas.  

 

 

Funcionamento do 3º trimestre  

1. Tendo em conta os desafios acima apontados, o 3º trimestre funciona com a modalidade de 

ensino não presencial (à distância), conforme as seguintes datas.  

 

Funcionamento do 3º trimestre 

Inicio das aulas não presenciais 20 de abril.  

Fim de atividades letivas ano 

letivo 2019/2020 

30 de junho 

 

Para que o ano letivo possa iniciar a 1 de setembro e 

recuperar os conteúdos essências que deveriam ser 

trabalhadas no 3º trimestre em regime presencial.  

Inicio aulas presenciais 12º ano 

de escolaridade (facultativo) 

 

18 de maio. Para a conclusão dos conteúdos previstos para este ano 

que porventura não foram concluídos, e preparação da 

aplicação das Provas de Recurso (PR) 

Férias do pessoal docente 08 de julho a 21 agosto 2020  (33 dias úteis). 

 

Funcionamento de aulas presenciais no 12º ano de escolaridade (facultativo) 

 

Para a conclusão dos conteúdos previstos para este ano que porventura não foram concluídos, e 

preparação da aplicação das Provas de Recurso (PR), poderá ser retomada as aulas presenciais no 12º ano 

de escolaridade, sendo a frequência dos alunos facultativa. Neste caso, para os alunos cujos 

encarregados de educação optem pela não frequência às aulas presencias, as faltas são justificadas e para 

os mesmos continua-se com as aulas não presenciais. 

 

Para a retoma das aulas presenciais e, em cumprimento das recomendações da Direção Nacional da 

Saúde, e tendo presente o Plano de Contingência da Educação, deve-se: 

 Garantir o distanciamento social (aulas, salas, turmas), evitando a concentração dos alunos, dos 

professores e do pessoal não docente no recinto escolar, bem como no período mais frequente 

das deslocações escola-casa-escola; 

 Concentrar, sempre que possível, as aulas das diferentes disciplinas de cada turma de modo a 
evitar períodos livres entre aulas;  

 Concentrar, sempre que possível, as aulas de cada turma, preferencialmente, durante o período 
da manhã, e concentrar o máximo de aulas de cada turma para minimizar o número de vezes que 
os alunos se tenham de deslocar à escola, ao longo da semana;  

 Garantir as condições de higienização das escolas diariamente e após o final de cada aula; 
 Limitar o número de alunos por turmas (máximo 15 alunos por sala) sendo um aluno por carteira 

e com distanciamento de 1,5 metros; 

 Com o desdobramento das turmas, deve-se recorrer a professores com disponibilidade na sua 
componente letiva. Caso esta ou outra via não sejam viáveis, pode ser reduzida até 50% a carga 
letiva das disciplinas lecionadas em regime presencial, organizando-se momentos de trabalho 
autónomo nos restantes tempos;  
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 Dispor as carteiras com a mesma orientação, evitando uma disposição que implique ter alunos de 
frente uns para os outros;  

 Os intervalos entre as aulas devem ter a menor duração possível, devendo os alunos permanecer, 
em regra, dentro da sala, evitando a concentração dos mesmos nos espaços comuns da escola;  

 Obrigatoriedade do uso de máscaras por todos os alunos, professores e funcionários das escolas; 

 Manter as salas sempre arejadas, com as janelas e portas abertas para evitar toques 

desnecessários em superfícies;  

 Disponibilizar água, sabão e álcool gel nas escolas para a lavagem de mãos e uso de 2 em 2 horas; 

 Criar regras de utilização das salas do pessoal docente e não docente que promovam o 

distanciamento físico. 

 

Avaliação do ano letivo 2019/2020 

 

1. Tendo em conta que não foi possível a retoma das aulas no 3º trimestre, a avaliação final deste 

ano letivo é a média da soma das notas do primeiro e do segundo trimestre conforme as formulas 

utilizadas para casos excecionais nos ensinos básico e secundário, sendo que o aluno que 

frequentou as aulas durante um único período letivo, fica sujeito à realização de uma prova 

extraordinária nos termos da legislação em vigor. 

 

2. Neste sentido, no Livro de Termos e de Frequência, na coluna destinada às notas do 3º trimestre 

deve ser registado “sem elementos de avaliação”. 

 

3. Igualmente, por motivo mencionado no parágrafo um, suspende-se a realização das Provas da 

Avaliação Final, no 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º ano de escolaridade, com exceção das provas 

de Recurso que serão aplicadas em regime excecional, tendo em conta o contexto também 

excecional que se vive, nas datas abaixo indicadas. 

 

Quadro I 
ENSINO BÁSICO 

PROVAS CONCELHIAS/PROVAS NACIONAIS/RECURSO 

PROVAS CONCELHIAS - 8º ANO: 15 A 24 JUNHO 2020 (cancelada) 

PROVAS NACIONAIS  - 8º ANO: 30 JUNHO A 6 DE JULHO 2020 (cancelada) 

PROVAS NACIONAIS - 4º ANO: 30 JUNHO A 6 DE JULHO 2020 (cancelada) 

PROVAS CONCELHIAS – 6º E 7º ANO 30 JUNHO A 6 DE JULHO 2020 (cancelada) 

PROVAS DE RECURSO – 8º ANO: 13 A 17 JULHO 2020 (data alterada para 30 de junho a 6 julho de 2020) 

PROVAS DE RECURSO – 4º, 6º. 7º e 8º ANO: (data alterada para 30 de junho a 6 julho de 2020) 

 

Quadro II 

ENSINO SECUNDÁRIO 

PROVAS GERAIS INTERNAS / PROVAS GERAIS NACIONAIS /RECURSO 

PROVAS GERAIS INTERNAS 12º ANO: 11 A 20 MAIO 2020 (cancelada) 

PROVAS GERAIS NACIONAIS 12º ANO:  2 A 9 JUNHO 2020 (cancelada) 

PROVAS GERAIS INTERNAS 9º, 10º, 11º ANO: 15 A 26 JUNHO 2020 (cancelada) 

PROVAS RECURSO 12º ANO: 29 JUNHO/10 JULHO 2020 (data alterada para 8 a 17 de junho) 

PROVAS RECURSO 9º, 10º, 11º ANO: 13 A 17 JULHO 2020 (data alterada para 30 de junho a 6 julho de 2020) 

EXAMES NACIONAIS (ALUNOS EXTERNOS): 8 JUNHO A 10 JULHO 2020 (cancelada)  
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4. Os exames nacionais para os alunos autodidatas também ficam cancelados no presente ano 

letivo, mantendo-se apenas a aplicação excecional de Provas de Recurso aos alunos internos dos 

anos letivos anteriores que não conseguiram concluir o 12º ano, ou para a melhoria de notas, 

para permitir o acesso ao ensino superior. 

Condições excecionais de aplicação das Provas de Recurso 

1. Aplica-se excecionalmente as provas de recurso no ensino básico nos 4.º, 6.º, 7.º, 8.º ano de 

escolaridade e no ensino secundário nos 9º, 10º, 11º e 12º ano de escolaridade nas seguintes 

condições: 

a. A prova de recurso nos termos da legislação em vigor, destinam-se aos alunos de cada ano de 

escolaridade que tenham deficiência ou reprovação, no máximo de três disciplinas, não 

podendo a nota ser inferior a sete valores.  

b. Excecionalmente as provas de recurso serão aplicadas nas condições indicadas no quadro 

abaixo, de modo a não por em causa a aprovação no final do ano ou ciclo dos alunos, e 

permitir o acesso ao ensino superior dos alunos do 12º ano em particular. 

Ano de escolaridade Condições especiais de realização da PR 

12º ano Via Geral e 

Técnica 

a) tendo ficado reprovado com nota não inferior a sete valores; 

b)  tendo ficado aprovado e pretende fazer a melhoria de notas, em qualquer disciplina; 

c) tendo ficado com disciplinas por concluir dos anos anteriores para conclusão ou 

melhoria de notas para candidaturas ao acesso ao ensino superior. 

11º ano Via Geral e 

Técnica 

Tenha deficiência, com nota não inferior a sete valores, nas duas disciplinas específicas 

obrigatórias e ou reprovação na disciplina anual. 

10º ano Tendo ficado reprovado, com nota não inferior a sete valores, no máximo de três disciplinas, o 

que impossibilita a aprovação no 10º ano e o acesso ao 11º ano de escolaridade nas 

disciplinas específicas obrigatórias da respetiva área de estudos. 

9º ano  Tenha deficiência nas disciplinas anuais, com nota não inferior a sete valores, o que 

impossibilita a aprovação no 10º ano e o acesso ao 11º ano de escolaridade. 

8.º ano  Tendo ficado reprovado no máximo de três disciplinas, com nota não inferior a sete valores. 

6.º ano e 7º ano Tendo ficado reprovado com nota não inferior a sete valores, no máximo de três disciplinas, o 

que impossibilita a aprovação no 8º ano e o acesso ao ensino secundário ou tendo ficado 

reprovado na disciplina de HGCV no 6º ano ou de Geografia no 7º ano. 

Os alunos do 6º ano com deficiência em HGCV e do 7º ano com deficiência em Geografia deve 

fazer recurso netas disciplinas, mesmo que esteja na condição de aprovado(a), pois são 

disciplinas bianual e anual do plano de estudo do 2º ciclo do ensino básico. 

4.º ano  Tendo ficado reprovado com nota não inferior a sete valores, nas disciplinas de Língua 

Portuguesa, de Matemática e de Ciências Integradas, ou numa delas. 



 
 

6 

 

 

2. Para a continuidade dos estudos, existem disciplinas cuja a aplicação da prova de recurso é 

obrigatória, ou seja, as disciplinas nucleares do 4ºano (LP, Mat., CI), HGCV do 6º ano, Geografia 

do 7º ano, História, Geografia e Química do 9º ano, Física do 10º ano, as disciplinas anuais do 11º 

ano. O SIGE deve estar parametrizado com estas informações para que o aluno saiba que está a 

depender desta prova para a sua aprovação. 

Elaboração das Provas de Recurso (PR)   

Para a elaboração das provas, as Delegações, através da equipa da área de coordenação e supervisão 

pedagógica para os ensinos básico e secundário, organizam equipas para a elaboração de propostas de 

provas. 

 

As provas das disciplinas sujeitas a provas nacionais são aplicadas sob a responsabilidade da Direção 

Nacional de Educação, incluindo as provas das disciplinas de formação geral e formação optativa do 12º 

ano via geral e via técnica. (4º, 8º e 12º anos de escolaridade) 

 

As provas aplicadas nas disciplinas finais do ano, sujeitas a prova concelhia no ensino básico, são validadas 

pela Direção Nacional de Educação, (6º, 7º, 8º ano de escolaridade) e a sua elaboração é da 

responsabilidade das Delegações e das Direções dos Agrupamentos de escolas e das Escolas não 

agrupadas. Para esse efeito, deve o Delegado, através da equipa da área de coordenação e supervisão 

pedagógica para os ciclos do ensino básico e secundário, organizar equipas para a elaboração das 

mesmas. 

Os concelhos cujas propostas de provas dos anos de escolaridade acima referidos, não foram ainda 

enviadas à Direção Nacional de Educação, devem fazê-lo o mais tardar até o dia 22 de maio, pois ir-se-á 

iniciar a fase de validação das propostas e elaboração da prova final. 

 

As provas finais têm por objeto de avaliação os conhecimentos, as capacidades e as competências 

definidas para as diversas áreas e disciplinas de cada nível, de cada ciclo e ano de escolaridade, tendo por 

referência os documentos curriculares em vigor. 

 

No 12º ano de escolaridade, as provas de recurso, têm por objeto de avaliação os objetivos do ciclo 

constantes nos programas em vigor, sendo que para os alunos da via técnica a prova tem uma 

componente teórica de 40% (quarenta porcento) e uma componente prática de 70% (setenta porcento). 

No 9.º, 10.º, 11.º e 12.º ano de escolaridade, as provas de recurso têm por objeto de avaliação, os 

objetivos do ano, para as disciplinas anuais, e do 2º ano de cada ciclo, para as disciplinas bianuais 

contantes nos programas em vigor. 

Para o presente ano letivo, as provas de recurso têm por objeto de avaliação, os objetivos contantes nos 

programas em vigor trabalhados no 1º e 2º trimestre. 
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A matriz de referência da prova (conteúdos/objetivos essenciais do programa) de cada disciplina será 

enviada às escolas para conhecimento da comunidade educativa, bem como as caraterísticas, a 

organização da aplicação e o material necessário para a realização da PR. 

 

As provas de recurso aplicam-se em apenas uma chamada, salvo em situações devidamente 

comprovadas. Para estes casos, a 2ª chamada da prova de recurso poderá ser aplicada na época especial, 

em finais de setembro ou outubro. 

 

A nota final do aluno na disciplina a que se submeteu a recurso calcula-se pela soma de quarenta por 

cento da nota do ano/ciclo com sessenta por cento da nota de prova de recurso, cuja a fórmula é a 

seguinte:  

NF = 40% NA/C + 60% NPR 

 

Condições para a aplicação das Provas de Recurso 

Em cumprimento das orientações da Direção Nacional da Saúde, e tendo presente o Plano de 

Contingência da Educação acima mencionados, serão estabelecidas as condições de aplicação das Provas 

de Recurso a serem implementadas nas escolas dos ensinos geral e técnico, e para conhecimento da 

comunidade educativa. 

 

A aplicação das provas de recurso das disciplinas sujeitas a aplicação das provas nacionais é da 

responsabilidade da Direção Nacional de Educação, as não sujeitas a provas nacionais é validada por esta 

Direção. 

 

Reuniões de Avaliação / Funcionamento do conselho de turma para a avaliação final 

dos alunos do 1º ao 12º ano de escolaridade 

 

No ensino básico, para efeito de avaliação dos alunos, é constituído o Conselho de docentes, órgão de 

natureza consultiva, constituído pelos professores titulares de turma do 1º ciclo e os restantes 

professores da respetiva turma quando existam, dos estabelecimentos constituintes do agrupamento. 

 

No ensino secundário, para a avaliação dos alunos é constituído o Conselho de turma que deve ser um 

órgão de natureza deliberativa, constituído por todos os professores da turma, sendo o seu presidente o 

diretor(a) de turma. 

 

Tendo sempre presente que cada professor é soberano na nota que atribui, deve o professor ponderar a 
nota final a ser atribuída a cada aluno. No entanto, convém não esquecer que as notas são dadas em 
conselho. Nestas circunstâncias, no decorrer das reuniões deve prevalecer a justeza, a ponderação e a 
responsabilidade, pelo que o conselho de professores ou de turma deve pronunciar-se sempre que 
qualquer nota atribuída esteja em discrepância com as outras notas do aluno ou com o seu percurso ao 
longo do ano letivo e, qualquer decisão deve ficar expresso no termo e na ata. 
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O SIGE faz automaticamente os arredondamentos por excesso ou por defeito, assim, as notas finais de 
cada disciplina e de cada aluno devem ser ponderadas para se evitar casos de reprovações com nota de 
9.45 valores, por exemplo.  
 

Nos concelhos, onde já se levantou o estado de emergência, a reunião dos Conselhos de docentes e de 

turma realiza-se em regime presencial, e deve-se respeitar as normas previstas no Caderno de 

Orientações para o ano letivo 2019/2020, páginas 80-83, garantindo o distanciamento social, em 

cumprimento das orientações da Direção Nacional da Saúde, e tendo presente o Plano de Contingência 

da Educação.   

 

Nos concelhos onde exista ausência de professores por motivo de permanência nos concelhos ainda com 

estado de emergência, a reunião dos Conselhos de docentes e de turma realiza-se em regime presencial 

e à distancia com a participação de todos os professores através de vídeo conferência. (As escolas devem 

estabelecer as orientações para este efeito). 

Calendário de realização dos Conselho de professores e de turma 

Nível de ensino  Ano de escolaridade Data  Obs.: 

Ensino Básico 1º ao 8º ano Inicio 15 de junho  

Ensino Secundário 9º ao 11º ano Inicio 15 de junho  

Ensino Secundário 12º ano Inicio 25 de maio  

 

Condições especiais de avaliação e classificação 

O Decreto-Lei nº 71/2015, no artigo 84º, estabelece que caso não existam, em qualquer disciplina ou 

área disciplinar elementos de avaliação sumativa interna respeitantes ao 3.º trimestre, por falta de 

assiduidade do aluno, motivada por doença prolongada ou outros impedimentos, devidamente 

comprovados, ou ainda por motivo da responsabilidade da escola, a classificação dessas disciplinas ou 

áreas disciplinares é a média aritmética da classificação que o aluno obteve no 1.º e 2.º trimestre, 

respetivamente. 

 

O número 2 do mesmo artigo, diz que nas disciplinas sujeitas a provas nacionais é obrigatória a prestação 

da prova, salvo quando a falta de elementos de avaliação nas referidas disciplinas for da responsabilidade 

da escola, sendo a situação objeto de análise e sujeita a despacho do membro do Governo responsável 

pela área da Educação. 

 

Igualmente, o número 4 do mesmo artigo define que no ensino básico, sempre que o aluno frequentar as 

aulas durante um único período letivo, por falta de assiduidade motivada por doença prolongada ou 

outros impedimentos, devidamente comprovado, fica sujeito à realização de uma prova extraordinária de 

avaliação, em cada área disciplinar ou disciplina, exceto nas disciplinas sujeitas à prova terminal nacional 

do ciclo.  
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Assim, tendo a legislação acima mencionada e por força do momento de crise provocado pelo novo 

coronavírus Covid-19, situação excecional, no ensino básico, a avaliação final neste ano letivo será a 

média da soma das notas do primeiro e do segundo trimestre, cuja fórmula é a seguinte:    

CA= (CT1+ CT2) /2. 

A classificação final do 8º ano, é a soma da classificação anual do 1° ano (CA1 – 7º ano) com a do 2° ano 

(CA2 – 8º ano), cuja fórmula é a seguinte:   

CF = (CA1 + CA2) /2 

O aluno que frequentou as aulas durante um único período letivo, do ensino básico ou secundário, fica 

sujeito à realização da prova de recurso, cuja formula será a seguinte:  

CA = (CT + PR) /2. 

 

I - Condições de transição e aprovação no ensino básico 

Mantém-se as condições de transição e aprovação nos ensinos básico e secundário previstas na legislação 

em vigor e de acordo com as orientações técnicas, ou seja: 

 

1. No final dos 1.º, 2.º, 3.º anos de escolaridade do 1.º ciclo e 5º ano de escolaridade do 2º ciclo, a 

avaliação tem uma função essencialmente formativa e reguladora, pelo que todos os alunos 

progridem para o ano imediato, não havendo lugar à decisão de retenção.  

2. Excecionalmente, a retenção do aluno no ensino básico, verifica-se quando o aluno não desenvolve 

as aprendizagens definidas para o ano não terminal do ciclo que fundamentadamente, 

comprometem o desenvolvimento das aprendizagens definidas para o ano subsequente, mas tendo 

em conta que ficou a faltar um trimestre em que o aluno poderia recuperar,  aos alunos dos anos 

acima referidos que transitem e aos quais foram identificadas dificuldades nos dois trimestres 

administrados e que comprometam o sucesso no ano seguinte, o professor titular da turma, em 

articulação com o Conselho de Professores do 1.º ciclo do ensino básico, e o Conselho de Turma, no 

2.º ciclo, devem elaborar um plano de acompanhamento pedagógico às disciplinas em que foram 

identificadas dificuldades que comprometam o sucesso, indicando os conhecimentos não adquiridos 

e as capacidades não desenvolvidas que integram o plano da turma no ano seguinte. 

3. No final do 4.º ano de escolaridade do 1.º ciclo do ensino básico, o aluno fica aprovado desde que 

tenha obtido uma classificação igual ou superior a 10 (dez) valores nas disciplinas de Língua 

Portuguesa, de Matemática e de Ciências Integradas. 

4. No final do 6.º ano de escolaridade do 2.º ciclo o aluno transita para o ano seguinte se obtiver 

classificação final de ano igual ou superior a 10 (dez) valores num mínimo de quatro disciplinas, desde 
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que não haja simultaneamente classificação inferior a 10 (dez) valores nas disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática. 

5. No final do 7.º ano de escolaridade do 2.º ciclo o aluno transita para o ano seguinte se obtiver obtido 

classificação igual ou superior a 10 (dez) valores, no mínimo de 6 (seis) disciplinas, desde que não 

haja simultaneamente classificação inferior a 10 (dez) valores nas disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática. 

6. No final do 8.º ano de escolaridade do ensino básico, o aluno aprova no 8º ano de escolaridade com 

duas disciplinas sem o domínio mínimo dos objetivos e das competências desde que não sejam 

simultaneamente em Língua Portuguesa e Matemática.  

 

II - Condições de transição e aprovação no ensino secundário 

No ensino secundário, as condições de transição e aprovação do 9º, 10º, 11º e 12º ano de escolaridade 

são as constantes no DL nº42/2003 de 20 de outubro. 

 

Para a classificação anual das disciplinas, deve ser utilizada a seguinte fórmula que serve tanto para as 

disciplinas anuais como para o 2º ano das disciplinas bianuais: 

CA= 0,45x CT1+ 0,55x CT2 

Para a classificação do Ciclo (CC), resulta da soma da classificação anual do 1° ano (CA1) com a do 2° ano 

(CA2), cuja fórmula é a seguinte (artigo 24º do DL nº42/2003 de 20 de outubro):  

CC = 0,45 × CA1 + 0,55 × CA2. 

O aluno que frequentou as aulas durante um único período letivo, do ensino básico ou secundário, fica 

sujeito à realização da prova de recurso, cuja formula será a seguinte:  

CA = (CT + PR) /2. 

 

 

Calendário escolar para o Ano letivo 2020/2021 

O calendário escolar constitui um elemento indispensável à organização e planificação do ano escolar por 

cada escola que integra o sistema educativo, de forma a possibilitar o desenvolvimento dos projetos 

educativos e a execução dos planos anuais de atividades, conciliando também o desenvolvimento do 

currículo com o interesse das crianças e dos alunos, bem como com a organização da vida familiar, assim 

são previstas as seguintes datas: 
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Inicio do ano escolar - 24 de agosto 2020 e inicio da preparação metodológica 

Inicio do ano letivo - 1 de setembro 2020 

 

Matriculas para o ano letivo 2020/2021 

 

Os períodos destinados às matrículas ou às inscrições, bem como a documentação necessária para a sua 

efetivação, serão estabelecidos com normas específicas, através das orientações que serão facultadas às 

Delegações e escolas. 

 

Casos omissos que possam eventualmente surgir na interpretação e aplicação da presente Orientação 

Técnica serão resolvidos pela Direção Nacional de Educação.  

 

Direção Nacional de Educação, aos 8 de maio de 2020 
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Anexo I - Calendário de realização das Provas de Recurso – 12º ano Via Geral 

Ano Letivo 2019/ 2020 

12º Ano Via Geral - Alunos Internos  

 Dia/Mês Dia/Semana 8H00 – 10H00 10H30 – 12H30 

1º Dia 08/06 2ª feira Matemática 

 

Inglês/Francês 

 

2º Dia 09/06 3ª feira História Química 

3º Dia 10/06 4ª feira Física 
Geometria Descritiva/ 

Economia 

4º Dia 11/06 5ª feira 
Português/Comunicação 

Expressão 
--- 

5º Dia 12/06 6ª feira Filosofia --- 

6º Dia 15/06 2ª feira Psicologia Direito 

7º Dia 16/06 3ª feira Geografia Latim 

8º Dia 17/06 4ª feira Ut. de Computadores1 Sociologia 

9º Dia 18/06 5ª feira Geologia 
Cultura Cabo-verdiana/ 

Biologia 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 A prova tem uma parte teórica (30mn) e uma parte prática (1h30). 
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Anexo II - Calendário de realização das Provas de Recurso – 12º ano Via Técnica 

Ano Letivo 2019/ 2020 

12º Ano VT- Alunos Internos 

 Dia/Mês Dia/Semana 8H00 – 10H00 10H30 – 12H30 

1º Dia 08/06 2ª feira 
Eletrónica Digital/ 

Tecnologia Geral 

Informática I e II/  

Mecânica Térmica 

2º Dia 09/06 3ª feira 
Contabilidade Financeira I e II/  

Desenho Técnico e Industrial 

Máquinas Elétricas/ 

Geometria Descritiva 

3º Dia 10/06 4ª feira 

Organização e Gestão de 

Empresas/  

História de Arte 

Práticas Comerciais e 

Administrativas/ 

Resistências de Materiais 

4º Dia 11/06 5ª feira Português --- 

5º Dia 12/06 6ª feira Inglês --- 

6º Dia 15/06 2ª feira Matemática   --- 

7º Dia 16/06 3ª feira Física Química --- 

8º Dia 17/06 4ª feira Francês --- 

 

Obs.: Tendo em conta que as escolas técnicas não administram todas as áreas, as restantes disciplinas de 
cada área de estudo devem ser introduzidas no calendário, e enviadas à Direção Nacional de Educação 
através da Delegação da Educação, para homologação.  
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Anexo III - Calendário de realização das Provas de Recurso - ENSINO BÁSICO  

ANO LETIVO 2019/2020 

4º Ano – 1º ciclo do ensino básico 

Dia/Mês 
Dia/semana Disciplina Início da prova Duração da prova 

30 de junho 2020 3ª Feira Língua Portuguesa 
8:00-9H30 90mn + 20mn de 

tolerância 
1 de julho 2020 4ª Feira 

Ciências Integradas 
8:00-9H30 90mn + 20mn de 

tolerância 
2 de julho 2020 5ª Feira 

Matemática 
8:00-9H30 90mn + 20mn de 

tolerância 
6º Ano – 2º ciclo do ensino básico 

Dia/Mês  Dia/Semana Disciplina Início da prova Duração da prova 

30 de Junho 2020 3ª Feira 
História e Geografia 

de Cabo Verde 
8:00-9H30 

90mn + 30mn de 

tolerância 

7º Ano – 2º ciclo do ensino básico 

30 de Junho 2020 3ª Feira Geografia 8:00-9H30 
90mn + 30mn de 

tolerância 
8º Ano – 2º ciclo do ensino básico 

Dia/Mês Dia/Semana 8H00 - 9H30 10H00 - 11H30 Duração 

30 de junho 2020 3ª Feira Língua Portuguesa ----- 
90mn + 30mn de 

tolerância 

1 de julho 2020 4ª Feira História e Geografia 

de Cabo Verde 
Língua Inglesa 

90mn + 30mn de 

tolerância 

2 de julho 2020 5ª Feira 
Matemática ------ 

90mn + 30mn de 

tolerância 

3 de julho 2020 6ª Feira 
Língua Francesa Físico-Química 

90mn + 30mn de 

tolerância 

6 de julho 2020 2ª Feira Ciências da Terra e 

da Vida 
Educação Artística 

90mn + 30mn de 

tolerância 

7 de julho 2020 3ª Feira Educação para a 

Cidadania 
------ 

90mn + 30mn de 

tolerância 
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Anexo IV -  Calendário de realização das Provas de Recurso - ENSINO SECUNDÁRIO  

ANO LETIVO 2019/2020 

9º Ano – Ensino Secundário 

Dia/Mês Dia/semana Disciplina Início da prova Duração da prova 

30 de junho 2020 3ª Feira História 8:00-9H30 
90mn + 20mn de 

tolerância 
1 de julho 2020 4ª Feira 

Geografia  
8:00-9H30 90mn + 20mn de 

tolerância 
2 de julho 2020 5ª Feira 

Química  
8:00-9H30 90mn + 20mn de 

tolerância 
10º Ano – Ensino Secundário 

Dia/Mês  Dia/Semana 8H00 - 9H30 10H00 - 11H30 Duração 

30 de junho 2020 3ª Feira Língua Portuguesa ---- 
90mn + 20mn de 

tolerância 

1 de julho 2020 4ª Feira Língua Francesa 
Cultura 

Caboverdeana 

90mn + 20mn de 

tolerância 

2 de julho 2020 5ª Feira Matemática ---- 
90mn + 20mn de 

tolerância 

3 de julho 2020 6ª Feira Ciências da Natureza Língua Inglesa 
90mn + 20mn de 

tolerância 

6 de julho 2020 2ª Feira Física Desenho /DES/ UC 
90mn + 20mn de 

tolerância 

7 de julho 2020 3ª Feira FPS ----- 
90mn + 20mn de 

tolerância 
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Anexo V -  Calendário de realização das Provas de Recurso - 11º ano Via Geral e 

Técnica 

Ano Letivo 2019/ 2020 

11º Ano VG- Alunos Internos  

 Dia/Mês Dia/Semana 8H00 – 10H00 10H30 – 12H30 

1º Dia 30 de junho 2020 3ª Feira Matemática Inglês/Francês 

2º Dia 
1 de julho 2020 4ª Feira 

História Química 

3º Dia 
2 de julho 2020 5ª Feira 

Física 
Geometria Descritiva/ 

Economia 

4º Dia 3 de julho 2020 6ª Feira 
Psicologia Direito 

5º Dia 6 de julho 2020 2ª Feira 
Sociologia ----- 

 

 

 

Ano Letivo 2019/ 2020 

11º Ano VT- Alunos Internos 

 Dia/Mês Dia/Semana 8H00 – 10H00 10H30 – 12H30 

1º Dia 30 de junho 2020 3ª Feira 
Eletrónica Digital/ 

Tecnologia Geral 

Informática I e II/  

Mecânica Térmica 

2º Dia 1 de julho 2020 4ª Feira 
Contabilidade Financeira I e II/  

Desenho Técnico e Industrial 

Máquinas Elétricas/ Geometria 

Descritiva 

3º Dia 2 de julho 2020 5ª Feira 
Organização e Gestão de 

Empresas/  

História de Arte 

Práticas Comerciais e Administrativas/ 

Resistências de Materiais 

 


