
 

CALENDÁRIO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2019/2020 

• Educação Pré-Escolar ao 12º ano (regular) - 26 de junho 

• Curso Profissional (1.ºano): 

- 30 de junho - 10.ºJ 

- 31 de julho - 10.ºI 

• Curso Profissional (2.ºano): 

- 30 de junho - 11.º G (estágio entre 18 de maio e 30 de junho) 

- 14 de julho - 11.º H 

• Curso Profissional de Música (3.º ano - 12.ºF) – estágio ao longo dos 3 anos – 14 de julho; 

• Cursos Profissionais de Design Gráfico e Serviço de Restaurante e Bar (3.º ano – 12.ºE) - 30 de julho e 30 de 

agosto. 

 

 

PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA – 3º CEB E SECUNDÁRIO 

05 de junho – Afixação/publicitação das Informações das Provas de Equivalência à Frequência (3º CEB e Ensino 

Secundário) – 1ª Fase; 

05 de junho – Afixação/publicitação dos Calendários das Provas de Equivalência à Frequência (3º CEB e Ensino 

Secundário) – 1ª fase e 2.ª fase; 

 

 

CALENDARIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE REALIZAÇÃO DOS 

EXAMES NACIONAIS, PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA E EXAMES DOS 

CURSOS PROFISSIONAIS 

ENSINO BÁSICO 9ºANO 

Inscrição para as Provas de equivalência à frequência do 9.ºAno (1.ªFase) – 2 de julho (9:00h – 12:00h); 

Aulas de Apoio – Calendário a definir entre 1 e 3 de julho;  

Reunião entre os presidentes dos júris das provas orais e professores corretores –16 de julho (1ª fase); 

Afixação das pautas finais de ciclo e de equivalência à frequência do 9.ºAno (1.ªFase) – 5 de agosto. 

Inscrição para as Provas de equivalência à frequência do 9.ºAno (2.ªFase) – 06 de agosto; 

Afixação das pautas das provas de equivalência à frequência 9.º ano (2.ªFase) – 16 de setembro. 

 

ENSINO SECUNDÁRIO (11.º E 12.ºANOS) – DL N.º 14-G/2020 DE 13 DE ABRIL 

Calendário de exames nacionais e de provas de equivalência à frequência do ensino secundário (1.ªFase) – de 06 

a 27 de julho; 

Aulas de Apoio – Calendário a definir entre 1 e 3 de julho; 

Reunião entre os presidentes dos júris das provas orais e professores corretores (1ª fase) – 22 de julho; 

Afixação de pautas dos exames finais nacionais e das provas de equivalência à frequência (1.ªFase) – 03 de 

agosto; 

Inscrição para os Exames Nacionais e Provas de equivalência à frequência do 11.º e 12.ºAnos (2.ªFase) – 06 de 

agosto; 

Calendário das provas de equivalência à frequência (2.ªFase) – 01 a 11 de setembro; 

Afixação das pautas dos exames finais nacionais e das provas de equivalência à frequência 11.º e 12.ºanos 

(2.ªFase) – 16 de setembro. 

 

ENSINO PROFISSIONAL 

Inscrição para os Exames dos Cursos Profissionais - 3º ano - 29 junho a 3 de julho; 

Provas de exame do Curso Profissional - 3º ano - entre 20 e 24 de julho; 

Afixação das pautas modulares das Provas realizadas – Curso Profissional (3ºano) – 31 de julho. 

 

 



 

PUBLICITAÇÃO DA AVALIAÇÃO SUMATIVA 

INFORMAÇÃO DA AVALIAÇÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

MATRÍCULAS / RENOVAÇÃO ANO 2020/2021 

As pautas serão afixadas a 2 de julho, nos respetivos estabelecimentos de ensino, devendo ser cumpridas as 

regras de distanciamento físico aquando da sua consulta. 

 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

02 de julho – envio da informação sobre a apreciação das aprendizagens dos alunos aos Encarregados de 

Educação, pelas educadoras titulares. 

 

1.º CEB  

02 de julho – envio da informação sobre a avaliação sumativa aos Encarregados de Educação. 

Entre 06 e 08 de julho - renovação das matrículas dos alunos do 4.º ano, pelos professores titulares de turma 

(via GMeet e/ou via telefónica). 

 

2.º CEB 

02 de julho – envio da informação sobre a avaliação sumativa aos Encarregados de Educação. 

Entre 06 e 08 de julho - renovação das matrículas dos alunos, pelos diretores de turma (via GMeet e/ou via 

telefónica). 

 

3.º CEB E ENSINO SECUNDÁRIO - 7º, 8º E 10ºANOS 

02 de julho – envio da informação sobre a avaliação sumativa aos Encarregados de Educação. 

Entre 06 e 08 de julho - renovação das matrículas dos alunos, pelos diretores de turma (via GMeet e/ou via 

telefónica). 

 

3ºCEB E ENSINO SECUNDÁRIO – 9º, 11.º E 12.º ANOS 

02 de julho – envio da informação sobre a avaliação sumativa interna dos 9º, 11º e 12ºAnos.  

02 de julho - inscrições para provas equivalência à frequência dos 9º, 11.º e 12.ºanos (entre 09:00 e as 

12:00 horas) – 1.ª fase. 

Entre 06 e 08 de julho - renovação das matrículas dos alunos, pelos diretores de turma (via GMeet e/ou 

via telefónica).  

06 de agosto - inscrições para provas de equivalência à frequência dos 9º, 11.º e 12.ºanos - 2.ª fase. 

 

ENSINO PROFISSIONAL 

A afixação das pautas modulares dos 1.º e 2.º anos será efetuada no dia seguinte ao da reunião do 

Conselho de Turma de avaliação. 

 

 

 

 

 

AESCD, em 09 de junho de 2020 

 

A Diretora, Madalena Dinis 


