Alterações à Avaliação Externa
O Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, determina:
Artigo 6.º
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.
Artigo 7.º
Avaliação e conclusão do 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.
Artigo 8.º
Avaliação, aprovação de disciplinas e conclusão do 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 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.os 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.
Artigo 9.º
Avaliação, conclusão e certificação dos cursos de dupla certificação e
dos cursos artísticos especializados
1 — Nos anos terminais dos ciclos formativos das ofertas
profissionalizantes de nível básico e secundário, a formação prática ou a
formação em contexto de trabalho, previstas nas matrizes curriculares dos
respetivos cursos, podem ser realizadas através de prática simulada.
2 — Nos anos terminais dos cursos profissionais, cursos de educação e
formação, cursos artísticos especializados e cursos científico-tecnológicos, as
provas de aptidão profissional, avaliação final, aptidão artística e aptidão
tecnológica, respetivamente, podem ser realizadas através de meios não
presenciais, competindo a cada escola, no âmbito da sua autonomia, organizar
os procedimentos mais adequados para o efeito.
3 — Nos anos terminais dos cursos referidos no número anterior,
quando não for possível cumprir a totalidade das horas previstas nos respetivos
referenciais de formação, cabe aos órgãos próprios de cada escola decidir
sobre a avaliação final, e correspondente conclusão e certificação, a conceder
a cada aluno, tendo por referência o nível de competências evidenciado face
ao perfil de competências definidos para cada curso e ao Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória, homologado pelo Despacho n.º 6478/2017,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 143, de 26 de julho.

